คู่มือการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คู่ มื อ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รลู ก เสื อ คุ ณ ธรรม เป็ น แนวทางสํ า หรั บ การฝึ ก อบรมลู ก เสื อ โดยเน้ น
การปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และ
มีน้ําใจ) มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มีพฤติกรรมในการสร้างสรรค์
รักษ์ความเป็นไทย สามารถปรับตนให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีจิตสาธารณะ ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิตของลูกเสือ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน
คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเป็นนโยบายให้มีโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา
ไทย เป็นการจัดการศึกษาที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาที่
สมบูรณ์ เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เป็นการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุกจิตสํานึก
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เกิด
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัด
การศึกษา จึงมีส่วนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Decency) และด้านต้านภัยจากยาเสพติด (Drug Free) ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทในการศึกษาของไทย โดยมอบให้แต่ละหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาพิจารณา
และทบทวนสิ่งที่ทําอยู่แล้วว่ามีอะไร และมีสิ่งใหม่ที่จะเสริมเติมเต็ม โดยดึงเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็น
เครือข่าย จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งปลูกฝังคุณธรรมให้กับคนในชาติ โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก
การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ การศึกษา
ด้วยวิธีการของลูกเสือ จะช่วยให้เยาวชนมีคุณสมบัติตามที่สังคมต้องการ เช่น มีลักษณะของผู้นําที่ดี เป็นผู้มี
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม
กระบวนการและวิธีการของลูกเสือที่เด็กได้รับ เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษา
และตรงกับความต้องการของเด็ก คือการเรียนปนเล่น การศึกษาด้วยการกระทํา และการศึกษาเพื่อจัด
ประสบการณ์ ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษ กิ จ กรรมลู ก เสื อ ควรเป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการสร้ า ง
ความเจริญก้าวหน้า การลูกเสือไม่ใช่การปฏิวัติทางการศึกษา การลูกเสือเป็นเพียงคําแนะนํา เป็นการช่วย
ศึกษาในทางปฏิบัติ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ
จากผลการวิจั ย “เรื่อง การศึกษาความคิ ดเห็นของผู้บังคับบัญชาลู กเสือต่ อการจั ดตั้งหน่วยลูกเสือ
ประชาธิปไตย หน่วยลูกเสือคุณธรรม และหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา” ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
โดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน และผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จํานวน 2,675 โรงเรียน ได้กลุ่ มตัวอย่าง
จํานวน 353 โรงเรียน จึงแยกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มบุคคล ได้แก่ ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กํากับลูกเสือ
ก

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเขตตรวจราชการทั่วประเทศ มีความ
เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยลูกเสือประชาธิปไตย หน่วยลูกเสือคุณธรรม และหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๕
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารขอขอบคุ ณ คณะทํ า งานและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
สนั บ สนุ น ด้ า นข้ อ มู ล และร่ ว มดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คู่ มื อ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รลู ก เสื อ คุ ณ ธรรม จนสํ า เร็ จ
เรี ย บร้ อ ยเป็ น อย่ า งดี หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รลู ก เสื อ คุ ณ ธรรม จะเป็ น ประโยชน์
แก่ ห น่ ว ยงาน สถานศึ ก ษา และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการฝึ ก อบรมลู ก เสื อ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

(นายนิวตั ร นาคะเวช)
ประธานคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม
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คําชี้แจง
คู่มือฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรคุณธรรมฉบับนี้จัดทําขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
เสริม สร้างทักษะการดํ ารงชีวิตของผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึ ดมั่ นประชาธิ ปไตย
มี คุ ณ ธรรมความเป็ น ไทย และห่ า งไกลยาเสพติ ด โดยแบ่ ง เป็ น ๓ หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รลู ก เสื อ
ประชาธิปไตย หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด คู่มือฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตร
คุณธรรม ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ มาตรฐานผู้ผ่านการฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม คําอธิบายกิจกรรม กิจกรรม / รายวิชา วิธีการ
ฝึกอบรม การประเมินผล เกณฑ์การผ่านหลักสูตร ตารางการฝึกอบรม และกําหนดการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๒ กิจกรรม / รายวิชาและเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย รายละเอียดเนื้อหาแต่ละวิชาใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมและการประเมินผลแต่ละวิชา
ส่วนที่ ๓ กิจกรรมเสนอแนะ ประกอบด้วย การดําเนินการเพื่อขอรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดตั้งหน่วยลูกเสือคุณธรรมในสถานศึกษา
ในส่วนของภาคผนวก จะเป็นการนําเสนอตัวอย่างเนื้อเพลงเกี่ยวกับคุณธรรม วันสําคัญและการละเล่น
ของไทย ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ดําเนินการฝึกอบรมที่จะใช้นําเข้าสู่บทเรียนหรือประกอบการจัด
กิจกรรมคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง และพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณธรรม
ผู้ดําเนินการฝึกอบรมควรศึกษาทําความเข้าใจหลักสูตรและแนวการฝึกอบรมให้ถ่องแท้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงต้องจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมอย่างน้อย ๓ กิจกรรมกับ
สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับเครื่องหมายของหลักสูตร ลูกเสือคุณธรรม

*****************************

ค

ความเป็นมา
อนุสนธิจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้มอบนโยบายเมื่อ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของลูกเสือ ไปสู่องค์กร
หลัก สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้อํานวยการสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึ กษาเอกชน มี ใจความว่า “สืบเนื่องจากเจตนารมณ์สําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล นอกเหนือจากเร่งรัดคุณภาพทางวิชาการและเทคโนโลยี
แล้ว สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คื อการพัฒนา ส่งเสริมทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนั กเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า “กิจกรรม
ลูกเสือ” เป็นกิจกรรมอันเหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนหรือเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
เกียรติเชื่อถือได้ ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ตั้งกองลูกเสือขึ้น เพราะทรงหวังประโยชน์เพื่อจะฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติ
บ้านเมืองในอนาคต
ในปัจจุบัน บทบาทการจัดกิจกรรมลูกเสือลดน้อยลง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
อย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมวินัย
ลูกเสือด้วยกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือเป็นโอกาสสําคัญเนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และฉลอง ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย โดยขอ
ความร่วมมือดังนี้
๑) ให้สถานศึกษาในระบบและนอกระบบดําเนินการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือให้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
๒) ให้สถานศึกษาดําเนินการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีวุฒิทางลูกเสือ เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางลูกเสือ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้
เจริญก้าวหน้า
๓) มอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดแผนพัฒนากิจการ
ลูกเสือในเขตที่รั บผิดชอบ โดยให้สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจัดกิจกรรม
ลูกเสือตามหลักสูตรของข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และส่งเสริมให้มีหน่วยลูกเสือ
คุ ณ ธรรม หน่ ว ยลู ก เสื อ ประชาธิ ป ไตย และหน่ ว ยลู ก เสื อ ต้ า นภั ย ยาเสพติ ด ขึ้ น ใน
สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๔) มอบสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย และสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานที่กําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา ดําเนินงาน กํากับ
ติดตาม และส่งเสริมให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นรูปธรรมอย่าง
จริงจัง
นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
มี เ ป้ าหมาย คื อ คนไทยได้ เรี ย นรู้ ต ลอดชีวิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อสร้ า งเด็ ก ให้ เ ป็ น คนเก่ง คนดี มี ค วามสุ ข
มีความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันของประเทศ และอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ง

ความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) โดย
บูรณาการกับวิชาการลูกเสือไทยเพื่อปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล และการจัด
กิจกรรม”
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะชีวิต
ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกล
ยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ใช้กระบวนการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมือง โดยเฉพาะกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สํา นั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด และกิ จ การนั ก เรี ย น และสํ า นั ก กิ จ การพิ เ ศษ ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น หน่ ว ย
ประสานงานกับองค์กรหลัก สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือของสํานักงานลูกเสือ
แห่ งชาติ ในการจัด ทํ า หลั กสู ต รและคู่ มื อฝึ ก อบรมลู ก เสื อตามหลั กสู ต ร ทั้ง ๓ ด้ าน คื อ หลั ก สู ต รลู ก เสื อ
ประชาธิ ป ไตย หลั ก สู ต รลู ก เสื อ คุ ณ ธรรม และหลั ก สู ต รลู ก เสื อ ต้ า นภั ย ยาเสพติ ด เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษา
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้สนใจ ใช้เป็นแนวทางการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ เพื่อให้ได้ลูกเสือที่มีคุณภาพ
มีคุ ณ ลัก ษณะที่ พึงประสงค์ ต ามนโยบายทั้ง ๓ ด้ าน คือ ยึ ดมั่ นประชาธิ ปไตย มีคุณ ธรรม และห่ างไกล
ยาเสพติด โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนดสามารถรับวุฒิบัตร สําหรับลูกเสือแต่ละหลักสูตร และ
จัดตั้งหน่วยลูกเสือประชาธิปไตย ลูกเสือคุณธรรม และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษาต่อไป

***************************

จ

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ........................................................................ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม รุ่นที่.............../..................... ขอตั้งปณิธานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และ
พระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจะยึดมั่นและปฏิบัติตามคําปฏิญาณของลูกเสือ
ข้อ ๒ ข้าพเจ้ าจะประพฤติตนตามหลักของศาสนาและคุ ณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
(ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ) มีความกตัญญูกตเวที และ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นธํารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งลูกเสือ และจะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ
อุทิศตนให้แก่กิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเต็มกําลัง ตลอดจนรักษาเอกลักษณ์ของชาติและ
ความเป็นไทยสืบไป
……………………………………………..
( ……………………………………………. )

ฉ

สารบัญ
หน้า
คํานํา
คําชี้แจง
ความเป็นมา
คําปณิธาน
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม
การดําเนินงานเพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือคุณธรรม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
มาตรฐานผู้ผ่านการฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
คําอธิบายหลักสูตร
กิจกรรม / รายวิชา
วิธีการฝึกอบรม
การประเมินผล
เกณฑ์การผ่านหลักสูตร
สื่อการฝึกอบรม
เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล
ตารางการฝึกอบรม
กําหนดการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๒ กิจกรรม / รายวิชาและเนื้อหาสาระ
ลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีคุณธรรม
ลูกเสือกับคุณธรรม จริยธรรม
ลูกเสือกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ลูกเสือกับเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ
ลูกเสือกับการจัดทําโครงการ/โครงงาน
ลูกเสือกับการสร้างจิตสํานึก (กรณีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้)
ส่วนที่ ๓ กิจกรรมเสนอแนะ
แนวทางการจัดตั้งหน่วยลูกเสือคุณธรรมในสถานศึกษา
กําหนดเกณฑ์การตั้งหน่วยลูกเสือคุณธรรมในสถานศึกษา

ก
ค
ง
ฉ
ช
๑
๒
๔
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๖
๖
๖
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๖
๒๕
๓๒
๓๙
๔๖
๕๕
๖๔
๖๘
๖๙
๗๐

ช

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
คุณธรรม ๘ ประการ
วันสําคัญของไทย
เพลงประกอบการจัดกิจกรรม
การละเล่นของไทย
การประดับเครื่องหมายลูกเสือคุณธรรม
สมุดทําความดี
คณะทํางานจัดทําคู่มือจัดกิจกรรมลูกเสือคุณธรรม

๗๑
๗๒
๘๑
๙๗
๑๐๘
๑๒๑

**************************************

ซ

ส่วนที่ ๑
โครงสร้างหลักสูตร

๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม
ลําดับ
๑

๒

๓

๔
๕

๖
๗
๘
๙

ชื่อวิชา/กิจกรรม
ลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตาม
วิถีคุณธรรม

รูปแบบการจัดกิจกรรม

รูปแบบที่ ๑ การบรรยาย
รูปแบบที่ ๒ การสาธิต
รูปแบบที่ ๓ บทบาทสมมติ
รูปแบบที่ ๔ กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
รูปแบบที่ ๑ กิจกรรมฐานเรียนรู้
ลูกเสือกับคุณธรรม/จริยธรรม
รูปแบบที่ ๒ การศึกษากรณี
- คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ได้แก่ ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด
ตัวอย่าง
สามัคคี และมีน้ําใจ
รูปแบบที่ ๓ กิจกรรมกลุม่
การระดมสมอง
- ความกตัญญูกตเวที
ลูกเสือกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ รูปแบบที่ ๑ กิจกรรมบรรยาย
เศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบที่ ๒ การแสดงบทบาท
สมมุติ
รูปแบบที่ ๓ กิจกรรมกลุม่
การระดมสมอง
ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
รูปแบบที่ ๑ กิจกรรมฐานเรียนรู้
รูปแบบที่ ๒ การบรรยาย
รูปแบบที่ ๓ กิจกรรม (ปฏิบัติ)
ลูกเสือกับเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย รูปแบบที่ ๑ กิจกรรมฐานเรียนรู้
รูปแบบที่ ๒ การสอนแบบจิ๊กซอว์
(Jigsaw)
รูปแบบที่ ๓ กิจกรรมรวมพล
คนรักษ์ไทย
ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
ด้านคุณธรรม เอกลักษณ์ของชาติ
และความเป็นไทย
ลูกเสือกับการจัดทําโครงการ/โครงงาน
กิจกรรมกลุม่ การระดมสมอง
ภารกิจลูกเสือคุณธรรม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
รอบค่ายที่พัก
ลูกเสือกับการสร้างจิตสํานึก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้

เวลา (นาที)
๑๒๐

๑๒๐

๖๐

๑๒๐
๑๘๐

๑๒๐
๑๒๐
๖๐
๑๘๐

๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม (ต่อ)
ลําดับ

ชื่อวิชา/กิจกรรม

รูปแบบการจัดกิจกรรม

๑๐

คําปณิธานลูกเสือคุณธรรม

๑๑

กิจกรรมของลูกเสือคุณธรรม
- ตนเอง
- เพื่อน/สถานศึกษา
- ครอบครัว/ชุมชน
การขอรับเครื่องหมายลูกเสือคุณธรรม

๑๒

รวม

การกล่าวคําปณิธานเพื่อให้
คํามั่นสัญญา
ปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
คุณธรรม อย่างน้อย ๓ กิจกรรม
หลังจากการฝึกอบรมแล้ว

เวลา (นาที)
-

๑,๐๘๐

หมายเหตุ เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

การดําเนินงานเพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือคุณธรรม
แผนภูมิการดําเนินงาน

หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม
๑. ลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีคุณธรรม
๒. ลูกเสือกับคุณธรรม/จริยธรรม
๓. ลูกเสือกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
๕. ลูกเสือกับเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
๖. ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ
๗. ลูกเสือกับการจัดทําโครงการ/โครงงาน
๘. ภารกิจลูกเสือคุณธรรม (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รอบ
ค่ายที่พัก)
๙. ลูกเสือกับการสร้างจิตสํานึก (การศึกษาแหล่งเรียนรู้)

ดําเนินการฝึกอบรม

กิจกรรมในสถานศึกษา

การนําหลักคุณธรรมไปใช้

เครื่องหมายลูกเสือคุณธรรม

ปฏิบัติกิจกรรมอย่างน้อย
๓ กิจกรรม

ภายใน ๓ เดือน

ผ่าน

ประเมินผล

ไม่ผ่าน

ตนเอง

เพื่อน/สถานศึกษา

ครอบครัว/ชุมชน

๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ แ ก่ ขยั น ประหยั ด ซื่ อ สั ต ย์ มี วิ นั ย สุ ภ าพ สะอาด สามั ค คี และมี น้ํ า ใจ
มีความกตัญญูกตเวที และมีจิตอาสา
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ และดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มาตรฐานผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ ที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรม มี คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สํ า นึ ก และเห็ น
ความสําคัญของเอกลักษณ์ของชาติ และปฏิบัติตนอยู่บนวิถีชีวิตของความเป็นไทย
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์
ระยะเวลาการฝึกอบรม
จํานวน ๓ วัน ๒ คืน
คําอธิบายหลักสูตร
เป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ) ความกตัญญูกตเวที จิตอาสา การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย การชุมนุมรอบกองไฟ การจัดทํา
โครงการ/โครงงาน ภารกิจลูกเสือคุณธรรม และลูกเสือกับการสร้างจิตสํานึก การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าตนเอง
และผู้อื่น มีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ รักษ์ความเป็นไทย สามารถปรับตนให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
กิจกรรม/รายวิชา
๑. ลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีคุณธรรม
๒. ลูกเสือกับคุณธรรม/จริยธรรม
๓. ลูกเสือกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
๕. ลูกเสือกับเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
๖. ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ
๗. ลูกเสือกับการจัดทําโครงการ/โครงงาน
๘. ภารกิจลูกเสือคุณธรรม (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รอบค่ายที่พัก)
๙. ลูกเสือกับการสร้างจิตสํานึก (การศึกษาแหล่งเรียนรู้)
๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

วิธีการฝึกอบรม
๑. การบรรยาย
๒. การสาธิต
๓. การสอนแบบฐานเรียนรู้
๔. การศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
๕. การศึกษารายกรณี
๖. การสอนแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw)
๗. กิจกรรมกลุ่ม : การระดมสมอง (Brain Storming)
๘. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๙. กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
๑๐. กิจกรรมรวมพลคนรักษ์ไทย
การประเมินผล
ประเมินผลจากการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรม
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู้ ประเมินผลงาน
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความรู้ แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑ์การประเมินผล : ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
เกณฑ์การผ่านหลักสูตร
๑. เวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
๓. ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือคุณธรรม อย่างน้อย ๓ กิจกรรม หากไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล ให้ปฏิบัติกิจกรรมอีกครั้งภายในระยะเวลา ๓ เดือน
สื่อการฝึกอบรม
๑. สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๒. ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม การอภิปรายกลุ่ม การศึกษารายกรณี การแสดงบทบาทสมมติ
๓. แผนภูมิ รูปภาพ แผ่นภาพ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคุณธรรม
๔. แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนโครงการ
๕. แบบรายงานผลการศึกษาดูงาน
๖. กระดาษ A4 กระดาษ Flipchart
๗. อุปกรณ์เครือ่ งเขียน ปากกาเคมี สีสําหรับตกแต่งภาพ
๘. ภาพยนตร์ การ์ตูน นิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม
๙. เพลง เกม
๑๐. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
๑๑. วิดีทัศน์ เครื่องเล่น DVD
๑๒. เครื่องฉาย LCD
๑๓. เครื่องเสียง
๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๑๔. เครื่องดนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ ฆ้อง ฯลฯ
๑๕. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
๑๖. บทขับเสภา/บทกลอน/บทเพลง
๑๗. ด้ายขาว เชือกป่าน สําหรับผูกข้อมือ
๑๘. เทียนไข
๑๙. กองไฟ/กองไฟจําลอง
๒๐. อุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสมตามประเพณีนิยม
เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล
๑. คู่ มื อ การฝึ ก อบรมผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ขั้ น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรมวิ ช าผู้ กํ า กั บ ลู ก เสื อ
คณะกรรมการลูกเสือ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
๒. นโยบายสถานศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ด้านคุณธรรม
๓. บทความของพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
watdevaraj@hotmail.com (ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับที่ ๖๗๐๘)
๔. รายงานการวิจัยและประเมินผลคุณธรรม ๘ ประการของผู้เรียน เจตคติ และพฤติกรรม
๕. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการคุณธรรมนําความรู้ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๖. หนังสือเกี่ยวกับลูกเสือ เพลง เกมลูกเสือ
๗. หนังสือเรื่อง พัฒนาคุณธรรมและวินัยของลูกเสือ กระทรวงศึกษาธิการ
๘. หนังสือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. เอกสารแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ สถาบันวิจัยภาษา และ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐. เอกสาร (อัดสําเนา) เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติ “การมีจิตสํานึกความเป็นไทย” สํานักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑. เว็บไซต์สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
www.identity.opm.go.th
๑๒. เว็บไซต์สาํ นักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
www.bureausrs.org
๑๓. เว็บไซต์สาํ นักกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.skp.moe.go.th
๑๔. เว็บไซต์สาํ นักงานลูกเสือแห่งชาติ www.scoutthailand.org
๑๕. แหล่งข้อมูลทาง Internet
๑๖. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๑๗. ห้องสมุดในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม ๘

วันที่ ๑

ของการ
ฝึกอบรม

วันที่ ๒

ของการ
ฝึกอบรม
วันที่ ๓

ของการ
ฝึกอบรม

หมายเหตุ

๐๗.๓๐๐๘.๓๐ น.

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.

๑๑.๐๐๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐๑๖.๐๐ น.

ลูกเสือกับคุณธรรม/จริยธรรม

ลูกเสือกับการ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

- ปฐมนิเทศ
รายงานตัว - พิธีเปิดการฝึกอบรม
ลูกเสือกับการอยู่รว่ มกัน
จัดกลุ่ม - พิธีถวายราชสดุดี
อย่างมีความสุขตามวิถีคุณธรรม
- พิธีเปิดรอบเสาธง
- กิจกรรมกายบริหาร
- รับประทานอาหาร
ลูกเสือกับเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
- พิธีรอบเสาธง
- เกม/นันทนาการ
- กิจกรรมกายบริหาร
ภารกิจลูกเสือ
- รับประทานอาหาร
คุณธรรม
ลูกเสือกับการจัดทําโครงการ/
- พิธีรอบเสาธง
(กิจกรรมบําเพ็ญ
โครงงาน
- เกม/นันทนาการ
ประโยชน์รอบ
- การทดสอบหลังการ
ค่ายที่พัก)
ฝึกอบรม

ลูกเสือกับการสร้างจิตสํานึก (การศึกษาแหล่งเรียนรู้)

- สรุป อภิปราย และประเมินผล
- การให้คําปณิธานลูกเสือคุณธรรม
- พิธีปดิ การฝึกอบรม
- พิธีปดิ รอบเสาธง

๑๖.๐๐๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐๒๑.๐๐ น.

พัก/รับประทานอาหารเย็น

เวลา
๐๕.๓๐-๐๙.๐๐ น.
วันที่

รับประทานอาหารกลางวัน

___________________________________________________________________________

ตารางการฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ลูกเสือกับ
คําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ
ลูกเสือกับ
การชุมนุม
รอบกองไฟ
(ด้านคุณธรรม)

เดินทางกลับ

๑. ตารางการฝึกอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒. คําว่า “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์
๓. การนัดหมายกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ให้อยู่ในดุลยพินิจของพิธีกรประจําวัน
๔. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

กําหนดการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม
ระหว่างวันที่ ….….... เดือน ……………..…………. พ.ศ. …………
ณ..................................................................................
------------------------วันที่ ๑ ของการฝึกอบรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. รายงานตัว
๐๘.๓๐ น. ปฐมนิเทศ
๐๙.๐๐ น. พิธเี ปิดในห้องประชุม
- ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖
- ถวายราชสดุดี
- กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวปราศรัยเปิดการฝึกอบรม
พิธเี ปิดรอบเสาธง
- ชักธงขึ้น
- สวดมนต์
- สงบนิ่ง
- ผู้อํานวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัย
๑๐.๐๐ น. ลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีคุณธรรม
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ลูกเสือกับคุณธรรม/จริยธรรม
๑๕.๐๐ น. ลูกเสือกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะวิทยากร
๑๘.๐๐ น. ชักธงลง รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น. ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ – นอน
วันที่ ๒ ของการฝึกอบรม
เวลา ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน กายบริหาร ภารกิจส่วนตัว
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง
๐๙.๐๐ น. ลูกเสือกับเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ลูกเสือกับการสร้างจิตสํานึก (การศึกษาแหล่งเรียนรู้)
๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะวิทยากร
๑๘.๐๐ น. ชักธงลง รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น. ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ (ด้านคุณธรรม)
๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ – นอน
๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

วันที่ ๓ ของการฝึกอบรม
เวลา ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน กายบริหาร ภารกิจส่วนตัว
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง
๐๙.๐๐ น. ลูกเสือกับการจัดทําโครงการ/โครงงาน
๑๑.๐๐ น. ภารกิจลูกเสือคุณธรรม (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รอบค่ายที่พัก)
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - สรุป อภิปราย ซักถามปัญหา และประเมินผล
- การให้คําปณิธานลูกเสือคุณธรรม
๑๔.๐๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรม
- ผูแ้ ทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวความรู้สึก
- ผู้อํานวยการฝึกอบรมประกาศผลการฝึกอบรม
- มอบวุฒิบัตร
- ผู้อํานวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัยปิดการฝึกอบรม
- ทบทวนคําปฏิญาณ
พิธีปิดรอบเสาธง
- สวดมนต์ สงบนิ่ง ชักธงลง
- ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
- จับมือลา
๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับ
-------------------------------------------หมายเหตุ ๑. ตารางการฝึกอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒. คําว่า “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์
๓. การนัดหมายกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ให้อยู่ในดุลยพินิจของพิธีกรประจําวัน
๔. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

๑๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ส่วนที่ ๒
กิจกรรม / รายวิชาและเนื้อหาสาระ

๑๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

บทเรียนที่ ๑
ชื่อวิชา ลูกเสือกับการอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุขชตามวิถีคุณธรรม

เวลา ๑๒๐ นาที

ขอบข่ายรายวิชา
รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ละลายพฤติกรรม
เพื่อสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกัน
(Ice Break)
กระบวนการกลุ่ม
เพื่อสร้างกระบวนการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
(Group Process)
การสร้างทีมงาน และ เพื่อสร้างทีมงานให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน การปลุกพลัง ดึงศักยภาพของแต่
ละคนที่ เป็นสมาชิกในทีม เป็นการเตรียมความพร้อมกับการแข่งขัน และทําให้
การทํางานเป็นทีม
สมาชิกในทีมได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน
(Team Building
and Team Work)
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง พัฒนาทางด้านศักยภาพ เปิดใจยอมรับซึ่งกัน
และกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
(Golden chain
development)
จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้

วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันในค่ายลูกเสือ
ได้อย่างมีความสุข
วิธีการสอน / กิจกรรม
๑. นําเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลงที่สนุกสนานต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรม
ต่อไป
๒. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยโดยใช้เพลง เกม การจับกลุ่มสนทนาซักถาม
ข้อมูลส่วนตัวซึ่งกันและกัน
๓. เพลง เกม ที่ใช้ควรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้
- มีการเคลื่อนไหวอวัยวะของร่างกายให้มีความสัมพันธ์กัน
- เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลิน
- มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม
- มีปฏิสัมพันธ์ความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
๔. อภิปราย สรุป สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
๑๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

สื่อการสอน
๑. เครื่องเสียง
๒. เครื่องดนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ ฯลฯ
๓. เพลง เกม
การประเมินผล
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๓. เกณฑ์การประเมินผล : ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
เอกสารอ้างอิง / แหล่งข้อมูล
๑. หนังสือเพลง เกมลูกเสือ
๒. หนังสือเกี่ยวกับลูกเสือ
เนื้อหาวิชา
๑. กลุ่มสัมพันธ์

๑๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง กลุ่มสัมพันธ์
******
กิจกรรมที่ ๑ ใครชื่ออะไร
อุปกรณ์
รายชื่อสมาชิกทุกคน
กระบวนการ
๑. วิทยากรอ่านรายชื่อสมาชิกและให้ยืนขึ้นแสดงตัวทีละคน จนหมดทุกคน แล้วให้ปิดป้ายชื่อที่ตั้ง
บนโต๊ะ (ถ้ามี)
๒. วิทยากรเชิญสมาชิกหมายเลข ๑ เอ่ยชื่อสมาชิก ๑ คน และผู้ที่ได้รับการเรียกชื่อ ยืนแสดงตัวอีกครั้ง
๓. สมาชิกที่ได้รับการเรียกชื่อก็จะเรียกชื่อคนต่อไป ดําเนินเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการซ้ําคน
วิทยากรจะคอยขีดหมายเลขบนผังที่นั่งออกทีละคนจนหมด
๔. ในกรณีที่จําชื่อไม่ได้ เรียกไม่ถูก ให้ถามชื่อบุคคลนั้นแล้วแนะนําตัว
กิจกรรมที่ ๒ แจ๊กพอตคนโชคดี
อุปกรณ์
สลากชื่อสมาชิกใส่ในกล่องหรือกระป๋อง
กระบวนการ
๑. วิทยากรชี้แจงให้สมาชิกทราบว่าในประป๋องมีสลากชื่อของสมาชิกทุกคน วิทยากรเริ่มหยิบสลากที่
๑ คนที่หยิบได้ต้องแสดงกิจกรรมอย่างหนึ่งให้สมาชิกชม เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน แล้วหยอดเหรียญ ๑ บาท
ลงในกระป๋องแล้วส่งคนต่อไป และปฏิบัติเช่นเดียวกับคนที่ ๑
๒. เมื่อสมาชิกเข้าใจดีแล้ว วิทยากรเริ่มดําเนินการไปเรื่อย ๆ จํานวนกี่คนก็ได้ตามความเหมาะสม
คนสุดท้ายจะได้รับเงินทั้งหมดที่อยู่ในกระป๋อง
กิจกรรมที่ ๓ ผูกเชือกสัมพันธ์
อุปกรณ์
เชือกฟางยาวประมาณ ๑ ฟุต จํานวนเท่าสมาชิก
กระบวนการ
๑. วิทยากรกล่าวนําเกี่ยวกับการต้องการทดสอบพลังกลุ่มโดยจะมอบงานให้ทํา ๑ ชิ้น ให้สมาชิก
ของกลุ่มประมาณว่าจะใช้เวลากี่นาทีโดยไม่บอกว่าจะทําอะไร
๒. วิทยากรแจกเชือกคนละ ๑ เส้น
๓. วิท ยากรชี้ แ จงกติ ก าว่ า เมื่ อ เริ่ ม จั บ เวลาให้ ทุ ก คนนํ า เชื อ กของตนเองต่ อ กั บ เชื อ กของคนอื่ น จน
กลายเป็นเส้นเดียวกัน และจะต้องดึงไม่หลุด
๔. วิทยากรให้สญ
ั ญาณเริ่มกิจกรรมพร้อมทั้งจับเวลา
๕. เมื่อหมดเวลาวิทยากรทดสอบดึงรอยต่อแต่ละเส้นว่าหลุดหรือไม่ ถ้าหลุดลบเวลาตําแหน่งละ
๑ วินาที
๖. วิทยากรเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายในประเด็นที่ว่า “งานของเราจะเสร็จสิ้นได้อย่างเรียบร้อย
และรวดเร็วเพราะเหตุใด”
๗. วิทยากรให้ข้อคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามัคคี ปริมาณและคุณภาพการมอบหมายงานที่แจ้ง
จุดประสงค์ชัดเจน
๑๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

กิจกรรมที่ ๔ ใครเฉียบ
อุปกรณ์
ไม่มี
กระบวนการ
๑. วิทยากรแบ่งสมาชิกออกเป็น ๒ กลุ่มเท่า ๆ กัน
๒. เชิญสมาชิกออกมาทีละคู่ สลับกันถามปัญหาอะไรเอ่ย อีกฝ่ายจะต้องตอบ เช่น ตัวย่อ ตัวเต็มอะไร
อะไรตรงข้ามอะไร สิ่งนั้นสีอะไร ฯลฯ
๓. วิทยากรคอยให้คะแนนฝ่ายไหนได้แต้มสูงกว่ากันก็จะชนะ
๔. วิทยากรเปิดอภิปรายกิจกรรมนี้ให้แง่คิดอะไร
๕. วิทยากรเสริมเน้นเรื่องความตื่นตัวอยู่เสมอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายิ่งฝึกยิ่งแกร่ง
หมายเหตุ
๑. ตัวอย่างกิจกรรมรวบรวมจากหนังสือ ๑๐๑ กิจกรรมประกอบการฝึกอบรมของอาจารย์อนุกูล
เยี่ยงพฤกษาวัลย์
๒. ผู้ดําเนินการกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์สามารถเลือกกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาวิชาได้ตาม
ความเหมาะสม

๑๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แบบประเมินการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ชื่อวิชา กลุ่มสัมพันธ์
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................................................................

ข้อ
๑
๒
๓

รายการประเมิน

๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

มีการทํางานเป็นทีม
มีความกระตือรือร้น
มีปฏิสัมพันธ์ความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
รวม
--------------------------------(______________________)
ผู้กํากับลูกเสือ
เกณฑ์การประเมินผล

รายการที่ประเมิน

๑. มีการทํางานเป็นทีม

ดีมาก (๔)

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)

สมาชิกทุกคนมีส่วน สมาชิกไม่ให้ความ
ร่วม
ร่วมมือ ๑ คน

ปรับปรุง (๑)

สมาชิกไม่ให้ความ
ร่วมมือ ๒ คน

สมาชิกไม่ให้ความ
ร่วมมือ ๓ คนขึ้นไป

ขาดความกระตือรือร้น
๑ คน

ขาดความกระตือรือร้น
๒ คน

ขาดความกระตือรือร้น
๓ คนขึ้นไป

๓. มีปฏิสัมพันธ์ความ ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ ขาดการมีปฏิสัมพันธ์
เป็นมิตรไมตรีต่อกัน
ความเป็นมิตรไมตรี ความเป็นมิตรไมตรี
ต่อกัน
ต่อกัน ๑ คน

ขาดการมีปฏิสัมพันธ์
ความเป็นมิตรไมตรี
ต่อกัน ๒ คน

ขาดการมีปฏิสัมพันธ์
ความเป็นมิตรไมตรี
ต่อกัน ๓ คนขึ้นไป

๒. มีความกระตือรือร้น ทุกคนมีความ
กระตือรือร้น

๑๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

บทเรียนที่ ๒
ชื่อวิชา ลูกเสือกับคุณธรรม จริยธรรม

เวลา ๑๒๐ นาที

ขอบข่ายรายวิชา
๑. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
๒. ความกตัญญูกตเวที
๓. จิตอาสา
๔. การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูกตเวที จิตอาสา และปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. บอกคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ความกตัญญูกตเวที จิตอาสา และการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
๒. ระบุคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ความกตัญญูกตเวที จิตอาสา
และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
๓. ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมได้

วิธีสอน / กิจกรรม
๑. นําเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้พระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องที่เป็นคติ เรื่องจริง นิทาน /
วิดีทัศน์ / เกม / เพลง เช่น เพลงความซื่อสัตย์ เพลงตรงต่อเวลา เพลงสามัคคี เพลงหน้าที่เด็กไทย
เพลงงานสิ่งใด เพลงค่านิยม เพลงใครหนอ เพลงอิ่มอุ่น เพลงกฎลูกเสือ ๑๐ ข้อ แล้วแบ่งกลุ่ม ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น ๑๐ กลุ่ม (๒๕ นาที)
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
ความกตัญญูกตเวที จิตอาสา และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕ นาที)
๓. ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมระบุ คุ ณ ลั ก ษณะแต่ ล ะด้ า นหลั ง จากศึ ก ษาใบความรู้ ลงในใบงานที่ ๒
(๓๐ นาที)
๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวาดภาพที่เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวในกระดาษที่
แจกให้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม (๓๐ นาที)
๕. ให้ทุกกลุ่มจับสลากเพื่อแสดงบทบาทสมมติ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ประกอบการแสดงและ
ฝึกซ้อมตามความเหมาะสม (๓๐ นาที)
๖. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติในประเด็นที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้ (กลุ่มละ
๑๐ นาที)
เรื่องที่ ๑ ความขยัน
(สอดคล้องกับกฎของลูกเสือ ข้อ ๘)
เรื่องที่ ๒ ความประหยัด (สอดคล้องกับกฎของลูกเสือ ข้อ ๙)
เรื่องที่ ๓ ความซื่อสัตย์ (สอดคล้องกับกฎของลูกเสือ ข้อ ๑)
๑๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

เรื่องที่ ๔ ความมีวินัย (สอดคล้องกับกฎของลูกเสือ ข้อ ๑๐)
เรื่องที่ ๕ ความสุภาพ (สอดคล้องกับกฎของลูกเสือ ข้อ ๕)
เรื่องที่ ๖ ความสะอาด (สอดคล้องกับกฎของลูกเสือ ข้อ ๑๐)
เรื่องที่ ๗ ความสามัคคี (สอดคล้องกับกฎของลูกเสือ ข้อ ๔)
เรื่องที่ ๘ ความมีน้ําใจ และจิตอาสา (สอดคล้องกับกฎของลูกเสือ ข้อ ๓, ๖ และ ๗)
เรื่องที่ ๙ ความกตัญญูกตเวที (สอดคล้องกับกฎของลูกเสือ ข้อ ๒)
หมายเหตุ สลากกําหนดเฉพาะคุณลักษณะเท่านั้น
๗. หลังจากจบการแสดงแต่ละกลุ่มนําเสนอภาพวาดที่คัดเลือก ๓ ภาพ และข้อมูลที่บันทึกกลุ่มละ ๕
นาที (๕๐ นาที)
๘. สรุป เสนอแนะ และประเมินผล (๑๐ นาที)

สื่อการสอน
๑. ใบความรู้ เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ความกตัญญูกตเวที จิตอาสา และหลักการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ใบงาน เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ความกตัญญูกตเวที จิตอาสา
๓. เรื่องเล่าที่เป็นคติ / นิทาน
๔. เพลง
๕. วิดีทัศน์
๖. กระดาษ A4
๗. สีสําหรับตกแต่งภาพ

การประเมินผล
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๓. เกณฑ์การประเมินผล : มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

เอกสารอ้างอิง / แหล่งข้อมูล
๑. หนังสือเรื่อง พัฒนาคุณธรรมและวินัยของลูกเสือ กระทรวงศึกษาธิการ
๒. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
watdevaraj@ hotmail.com (ที่มา.....หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับที่ ๖๗๐๘)
๓. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการคุณธรรมนําความรู้ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๔. รายงานการวิจัยและประเมินผลคุณธรรม ๘ ประการของผู้เรียน เจตคติ และพฤติกรรม
๕. หนังสือเพลง เกม
เนื้อหาวิชา
๑. คุณธรรมพืน้ ฐาน ๘ ประการ ความกตัญญูกตเวที จิตอาสาและหลักการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบความรู้ที่ ๒
เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ความกตัญญูกตเวที จิตอาสา
และหลักการปฏิบัตติ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

******
คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีที่บุคคลมีคุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นปลูกฝังนั้น
มีทั้งหมด ๘ ประการ ได้แก่
๑. ขยั น คื อ ความตั้ ง ใจเพี ย รพยายามทํ า หน้ า ที่ ก ารงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สม่ํ า เสมอ อดทน
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสําเร็จ
คุณลักษณะของผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทําอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคน
สู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหน้าที่อย่างจริงจัง
๒. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย และฟุ้งเฟ้อ
คุณลักษณะของผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดําเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะ
การเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
๓. ซื่ อสั ตย์ คื อ ประพฤติ ต รง ไม่ เ อนเอี ย ง ไม่ มี เ ล่ ห์ เ หลี่ ย ม มี ค วามจริ ง ใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกลําเอียงหรืออคติ
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ คื อ ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ ต รงทั้ ง ต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ วิ ช าชี พ
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง
๔. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสังคม
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ที่ มี วิ นั ย คื อ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ต นในขอบเขต กฎ ระเบี ย บของสถานศึ ก ษา
สถาบัน องค์กร สังคม และประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
๕. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
คุ ณ ลั กษณะของผู้ ที่ มี ความสุ ภาพ คื อ ผู้ ที่ อ่ อนน้ อมถ่ อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ
ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอํานาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง
เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
๖. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่
เจริญตาทําให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
คุณลักษณะของผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ
๗. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติให้บรรลุผลตามที่ต้องการ ทํางานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
๑๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ในลักษณะนี้ เรียกอีก
อย่างว่า ความสมานฉันท์
คุณลักษณะของผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาท
ของตนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสําเร็จลุล่วง
แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด
ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๘. มีน้ําใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าใน
เพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
คุณ ลัก ษณะของผู้ ที่ มี น้ํา ใจ คือ ผู้ ใ ห้ แ ละผู้ อ าสาช่ ว ยเหลือ สังคม รู้ จักแบ่ งปั น เสี ย สละ
ความสุขส่วนตน เพื่อทําประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วย
แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

จริยธรรม
จริยธรรม
ความหมายตามพจนานุกรมในภาษาไทย จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ ศีลธรรมอันดี
ตามธรรมเนียมยุโรป อาจเรียก จริยธรรมว่า Moral philosophy (หลักจริยธรรม)
จริยธรรมแบ่งได้เป็น ๔ ด้านคือ
(๑) ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วภายในสังคมของตน แต่ความรู้ว่าอะไรดี
อะไรชั่วนี้ยังเป็นข้อสรุปว่า คนจะต้องทําตามที่ตนเองรู้เสมอไปเช่นรู้ว่าคอรัปชั่นเป็นสิ่งเลว ก็ไม่แน่ว่าจะไม่
คอรัปชั่น
(๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม คือ ความรู้สึก ของบุคคลที่มตี ่อสิ่งถูกสิ่งผิดในสังคมว่า ชอบหรือไม่ชอบ
ทัศนคติมีลักษณะจูงใจให้คนทําพฤติกรรมตามทัศนคติค่อนข้างมาก
(๓) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การใช้เหตุผลที่บุคคลใช้เลือกที่จะทํา หรือไม่เลือกทีจ่ ะทําอย่างใด
อย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กคนจนต้องขโมยเงินมาซื้อยาให้แม่ที่เจ็บป่วยอยู่เด็กจะให้เหตุผลว่าเขาทําอย่างนั้น
ถูกแล้ว เพราะเขาต้องมีความกตัญญู จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ต้องเป็นรองเพราะเขาเป็นคนจน
(๔) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็น พฤติกรรม ที่คนแสดงออกมาตามที่สังคมนิยมชื่นชอบ หรืองดเว้นการ
แสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฏเกณฑ์ของสังคม เช่นการให้ทาน นอกจากนั้น ยังหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกใน
สภาพการณ์ที่ยั่วยุ เช่น ถ้ามีคนมาให้สินบนข้าราชการเขาจะรับหรือไม่

ความกตัญญูกตเวที
คนดี ย่อมเป็นที่ยกย่องนับถือของคนทั่วไป เพราะอํานาจของความกตัญญูกตเวที ดังคํากล่าว
ที่ว่า "ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี"
กตัญญู หมายถึง บุคคลผู้รู้คุณของคนอื่น กตเวที หมายถึง บุคคลที่ตอบแทนผู้มีคุณแก่ตน
ดังนั้น คําว่า กตัญญูกตเวที จึงหมายถึง บุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระทําแล้วและทําตอบแทนบุคคลที่มีคุณ
และสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ และพระมหากษัตริย์
เป็นต้น
๒๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

พ่อแม่ เป็นผู้ให้กําเนิดด้วยกายมนุษย์ ท่านเลี้ยงดู ไม่ทอดทิ้ง แม้ประสบความยากลําบากก็ตาม
และคอยป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ให้กับลูกเมื่อมีภัยมา เมื่อลูกเจ็บป่วยไข้ ท่านก็พยายามดูแลและรักษาหา
หมอให้ ตามเหตุอันควรที่พึงกระทําได้ บางครั้งท่านก็ทํางานหนักอาบเหงื่อต่างน้ํายอมอดยอมทน เพื่อหวังให้
ลูกได้เจริญเติบโต ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ เฉลียวฉลาดเท่าทันคน ท่านเลี้ยงดูลูกด้วยจิตเมตตา
มีพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา ความรักใคร่สนิทสนม กรุณา ความปรานีสงสารในเมื่อมีความทุกข์ยาก
เดือดร้อน มุทิตา พลอยยินดีในความสําเร็จของลูกด้วยความจริงใจ และอุเบกขา ความวางเฉย ในเมื่อลูกมี
การงานทํา สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได้
ลูกที่ดี จึงต้องเลี้ยงท่านตอบแทน ช่วยทําการงานของท่าน รักษาวงศ์สกุลไว้ ประพฤติตนให้เป็น
ผู้ควรรับมรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ควรทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ดังนั้น พ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณแก่
ลูกทั้งหลาย
ครูอาจารย์ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้เรามีความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงาน ครูอาจารย์จึงนับได้ว่า เป็นครูคน
ที่สองรองจากพ่อแม่
ศิษย์ที่ดี จึงต้องเชื่อฟังคําสอนของท่านและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ เป็นศูนย์รวม แห่งจิตใจของปวงชนชาวไทย
ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของพสกนิกร โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ แม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
พระองค์จะเสด็จไปบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ช่วยเหลือและให้กําลังใจเสมอ
ดังนั้น พระมหากษัตริย์ จึงเป็นผู้มีคุณแก่พสกนิกรทั้งหลาย สมควรที่บุคคลผู้อาศัยอยู่ใต้ร่ม
พระบารมีต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เคารพเชื่อฟังในพระบรมราโชวาท
ด้วยเหตุที่พ่อแม่ ครูอาจารย์ และพระมหากษัตริย์ ได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูก จึงนับว่า
เป็นผู้มีคุณ และสมควรอย่างยิ่งที่ทุก ๆ คนควรที่จะตอบแทนคุณ คือ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท่าน
เหล่านั้นบ้าง ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอํานวย

จิตอาสา
"จิตอาสา" คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกําลังแรงกาย
แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม อีกทั้งยังช่วยลด
"อัตตา" หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง เช่น การเป็นอาสาสมัคร
อาสาสมัคร เกิดจากบุคคลที่มีความต้องการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม เป็นผู้เอื้อเฟื้อ เสียสละ เวลา
แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือ สังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมากขึ้น
การเป็นอาสาสมัคร ทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรทําทั้งสิ้น คนที่จะเป็นอาสาสมัคร
ได้ ไม่จํากัดด้วย วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจํากัดใด ๆ และมีจิตใจเป็น "จิตอาสา" ที่
อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคม
ยกตัวอย่าง จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมทําคนล้มตายเป็นพันในประเทศไทย ในวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นเหตุให้คนทั่วโลกเศร้าโศกเสียใจกัน เหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างความประหลาดใจให้คน
ทั่วโลก นั่นคือ ความงดงามของจิตใจผู้คนทั้งหลาย ที่ทนไม่ได้กับความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ แต่ละคน
พยายามหาทางช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะทางไหนที่ทําได้ ตั้งแต่การบริจาคทรัพย์ สิ่งของ หรือแม้แต่เอาตัวลงไป
เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกันเท่าที่จะทําได้ โดยไม่แยกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือชนชั้น
๒๑
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การมีอาสาสมัครนับหมื่นคนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ จนเกิดเป็นคลื่น
มวลชน จิตอาสาทํางานต่อเนื่องกันมาถึงในปัจจุบัน และขยายเครือข่ายขยายงานอาสาทําดีเพื่อสังคมมากขึ้น
เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความดี ง ามที่ เ กิ ด ขึ้ น มาจากมวลชนหลากหลายตั้ ง แต่ วั น นั้ น จึ ง กํ า หนดวั น ที่
๒๗ ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันจิตอาสา” เพื่อเตือนใจและส่งเสริมให้พวกเราแต่ละคนทําดีกันต่อไป
ประโยชน์ของการมีจิตอาสา
๑. ทําให้เกิดความสุขที่ได้เป็นผู้ให้
๒. ทําให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือพ้นทุกข์
๓. เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อน
๔. สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น
๕. ทําให้เกิดความสมานฉันท์ สามัคคี
๖. ทําให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
๗. ได้รับการยกย่องเชิดชู
๘. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒๒
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ใบงานที่ ๒
เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ จริยธรรม ความกตัญญูกตเวที จิตอาสา และหลักการปฏิบตั ิตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………….………………………...…………………..

******
คําชี้แจง ให้สมาชิกแต่ละคนดําเนินการต่อไปนี้
๑. ให้ผู้รับการฝึกอบรมศึกษาเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากใบความรู้ที่ ๒ (๒๕ นาที)
๒. ให้ผรู้ ับการฝึกอบรมเขียนระบุคุณลักษณะคุณธรรมแต่ละด้านหลังจากศึกษาใบความรู้ที่ ๒ (๓๐
นาที)
๓. ให้ผู้รับการฝึกอบรมทุกคนวาดภาพประกอบคุณลักษณะด้านใดด้านหนึ่ง (๓๐ นาที)
**********************************
๑. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความขยัน………………………………………..………….........................
………………………………………………………………………………………………...…..……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...…..……………………………………………..
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..……………………….…………….……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...…………..........................................
๒. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความประหยัด………………..………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….….……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………….
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..……………………….……………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความซื่อสัตย์…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………….
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..…………………………..………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...………………….........................................
๔. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความมีวินยั …………...……………….………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………….…………………………………………
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..……………………….…………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...…........................................
๕. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสุภาพ………...…………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………..
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..……………………….……………………….………………………………….
………………………………………………………………………...…………………………………….......................................
๒๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๖. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสะอาด……………………………………………...………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..……………………….…………………………………………………………..
………………………………………………………………………...……………………………………......................................
๗. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสามัคคี………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………….……..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………...…..…………………………………
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..……………………….……………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………...…......................................
๘. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความมีนา้ํ ใจ และจิตอาสา..........…………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..……………………….……………………………….………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...….....................................
๙. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความกตัญญูกตเวที……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..……………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………………….....................................
๑๐. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
ตรงกับกฎลูกเสือข้อ..……กล่าวว่า…………..……………………….………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………..

๒๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แบบประเมินการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ชื่อวิชา คุณธรรมพืน้ ฐาน ๘ ประการ ความกตัญญูกตเวที จิตอาสา และหลักการปฏิบัตติ นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................................................................
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์
มีวินัย
สุภาพ
สะอาด

สามัคคี

ข้อ
๑
๒
๓
๔

มีน้ําใจและจิตอาสา

ความกตัญญู ฯ

รายการประเมิน

เศรษฐกิจ ฯ
ระดับคุณภาพ
๓
๒

๔

๑

การตรงต่อเวลา
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การสรุปความรู้ที่ได้รับ
รวม

--------------------------------(______________________)
ผู้กํากับลูกเสือ
เกณฑ์การประเมินผล
รายการที่ประเมิน
๑. การตรงต่อเวลา

๒. การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก
๓. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

๔. การสรุปความรู้ที่
ได้รับ

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อใน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อใน
๓ ข้อ
๓ ข้อ

ดีมาก (๔)
๑. การเข้าร่วม
กิจกรรมตามเวลา /
ตรงเวลา
๒. ผลงานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด
๓. การนําเสนอใช้เวลา
ตามเวลาที่กําหนด
ทุกคนมีส่วนร่วม
สมาชิก ๑ คนไม่ได้
มีส่วนร่วม

สมาชิก ๒ คนไม่ได้
มีส่วนร่วม

สมาชิก ๓ คนขึ้นไป
ไม่ได้มีส่วนร่วม

ปฏิบัติได้ ๒ ข้อใน
๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ ๑ ข้อใน
๓ ข้อ

ปฎิบัติไม่ได้เลย

ผิด ๑ ข้อ

ผิด ๒ ข้อ

ผิด ๓ ข้อขึ้นไป

๑. ประยุกต์
การแต่งกาย
๒. ประยุกต์อุปกรณ์
๓. เรื่องแสดงไม่เคย
ปรากฏมาก่อน
ถูกต้องทุกข้อ

ปรับปรุง (๑)
ปฎิบัติไม่ได้เลย

๒๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

บทเรียนที่ ๓
ชื่อวิชา ลูกเสือกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา ๖๐ นาที

ขอบข่ายรายวิชา
๑. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมให้รู้จักวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

จุดหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. อธิบายหลักการ ความหมาย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
๒. มีความตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้

วิธีสอน / กิจกรรม
๑. นําเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้พระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องที่เป็นคติ เรื่องจริง นิทาน /
วิดีทัศน์ / เกม / เพลง เช่น เพลงความซื่อสัตย์ เพลงตรงต่อเวลา เพลงสามัคคี แล้วแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น ๑๐ กลุ่ม
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. ให้ทุกกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สรุป เสนอแนะ และประเมินผล

สื่อการสอน
๑. ใบความรู้เรือ่ ง การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ใบงานเรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เรื่องเล่าที่เป็นคติ / นิทาน
๔. เพลง
๕. วิดีทัศน์

การประเมินผล
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๓. เกณฑ์การประเมินผล : มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
๒๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

เอกสารอ้างอิง / แหล่งข้อมูล
๑. หนังสือเพลง เกม
๒. หนังสือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ใบความรู้ที่ ๓
๔. ใบงานที่ ๓
เนื้อหาวิชา
๑. การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบความรู้ที่ ๓
เรื่อง การปฏิบัตติ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ในการดํารงชีวิต
จึงทรงเน้นย้ําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอน เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รอดพ้นจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ
เป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา ดังนี้

แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
๒๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายถึง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่
ประมาท โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล และการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว ตลอดจน
การใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุ ณธรรมประกอบการวางแผน การตั ดสินใจและการกระทําต่าง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น
การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ พ อประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจ
เรื่ อ งต่ า ง ๆ โดยพิ จ ารณาจากเหตุ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนผลที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว
ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้
หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต และการประกอบการงาน
ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร
การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ โดยนายโคฟี อันนัน
ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดด้าน การพัฒนามนุษย์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ่มได้จากการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด

คิดและปฏิบตั ิตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าพอเพียง
แล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่า พอเพียง มีพระราชดํารัสองค์หนึ่งกล่าวไว้ว่า “พูดจาก็พอเพียง ปฏิบัติตน
ก็พอเพียง” คํานิยามบอกหลักการไว้ว่า ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกกระทบเข้ามา
ภายในก็เปลี่ยนแปลงด้วย จะพอเพียงได้ ต้องคํานึงถึง ๓ หลักการ คือ คิดและทําอะไรอย่างพอประมาณ
มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ถ้าครบ ๓ หลักการนี้ถึงจะบอกได้ว่าพอเพียง ถ้าไม่ครบก็ไม่พอเพียง
และการสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นได้ต้องใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม
ยกตัวอย่าง จะดูหนังสือสอบ หรือเตรียมการสอบอย่างพอเพียงได้อย่างไร กล่าวคือ จะดูหนังสือ
อย่างพอประมาณก็ต้องพอดีกับศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ ประกอบกับเนื้อหาที่เรียนมา มีเหตุมีผล ดูหนังสือ
ที่เป็นเรื่องหลักสอดคล้องกับวิชาที่เรียน การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีทําอย่างไร คือดูหนังสือที่เป็นเรื่องหลัก
สอดคล้องกับวิชาที่เรียน การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีทําอย่างไร คือ ดูหนังสือให้สอบผ่านได้ด้วย สุขภาพก็ต้องไม่
ทรุดโทรม ไม่ทะเลาะเบาะแว้งหรือเอาเปรียบเพื่อนฝูง ไม่คดโกงในการสอบ เพราะฉะนั้นต้องมีความขยัน
อดทน ต้องใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของความคิดและการกระทําตลอดเวลา
การใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียง แล้วจะเป็นอย่างไร เช่น ใช้จ่ายไม่พอเพียง ดูแลสุขภาพอย่างไร
ไม่พอเพียง บริโภคอย่างไม่พอเพียง ทํางานอย่างไม่พอเพียง มากไป น้อยไป หรือนักศึกษาดูหนังสืออย่างไร
ไม่พอเพียง การใช้ชีวิต การปฏิบัติตนอย่างไม่พอเพียง น้อยเกินไป มากเกินไป ไม่พอดีพอเหมาะ พอควร
กับความสามารถของเรา กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม มันส่งผลกระทบอะไรบ้างให้กับตัวเราเอง ส่งผลกระทบ
อะไรบ้างให้กับคนรอบข้าง กระทบกับสังคม กระทบกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงอนาคตของตนเองและสังคม
๒๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ยกตัวอย่าง การทานข้าวแบบพอเพียงเป็นอย่างไร คือ ให้อิ่มพอประมาณ เพราะเรารู้ว่า ถ้าอิ่ม
มากเกิ น ไป อึ ด อั ด ถ้ า อิ่ ม น้ อ ยเกิ น ไป ก็ ยั ง หิ ว อยู่ แต่ ว่ า อิ่ ม อย่ า งเดี ย ว เป็ น เรื่ อ งเพี ย งแค่ ป ริ ม าณ
ยังไม่พอเพียง ไม่สมดุล ต้องสมดุลด้านคุณภาพด้วย บริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกาย เช่น ยาเสพติด
เหล้า บุหรี่ต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ความพอเพียงในการบริโภค ไม่ใช่เฉพาะปริมาณเท่านั้น คุณภาพด้วย ถึงจะ
บอกได้ว่า เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลักการทําอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง
- พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล และการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
- การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลในแต่ละสัดส่วนแต่ละระดับ
- ครอบคลุ ม ทั้ ง ทางด้ า นจิ ต ใจ สั ง คม เทคโนโลยี ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง
เศรษฐกิจ
การประยุกต์ใช้สําหรับประชาชนชาวไทย
- ไม่ฟุ้งเฟ้อ ประหยัดในทางที่ถูกต้อง
- ประพฤติชอบและประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต
- ละเลิกการแก่งแย่ง เบียดบังผู้อื่น
- ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางยืนหยัดได้ด้วยตนเอง
- เพิ่มพูนความดี ลดละความชั่ว

๓๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบงานที่ ๓
เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………….………………………...…………………..
ให้หมู่ลกู เสือร่วมกันอภิปรายและส่งผูแ้ ทนรายงานผลการอภิปรายต่อที่ประชุม ตามหัวข้อต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวกับ พอประมาณ การมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ข้อ ๓ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับ
การอยูอ่ ย่างพอเพียง

๓๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แบบประเมินการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ชื่อวิชา ลูกเสือกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบประเมินการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................................................................
ข้อ
๑
๒
๓

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๔

๑

การตรงต่อเวลา
ระบบหมู่และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
การสรุปความรู้ที่ได้รับ
รวม
……………………………………..
(…………………………………….)
ผู้กํากับลูกเสือ
เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๑. การตรงต่อเวลา
๑. การเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติได้ ๒ ข้อใน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อใน
ตามเวลา / ตรงเวลา ๓ ข้อ
๓ ข้อ
๒. ผลงานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด
๓. การนําเสนอใช้เวลา
ตามเวลาที่กําหนด
๒. ระบบหมู่และการมี ทุกคนมีส่วนร่วม
สมาชิก ๑ คนไม่ได้มี สมาชิก ๒ คนไม่ได้มี
ส่วนร่วมของสมาชิก
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
รายการที่ประเมิน

๓. การสรุปความรู้
ที่ได้รับ

ถูกต้องทุกข้อ

ผิด ๑ ข้อ

ผิด ๒ ข้อ

ปรับปรุง (๑)
ปฎิบัติไม่ได้เลย

สมาชิก ๓ คนขึ้นไป
ไม่ได้มีส่วนร่วม
ผิด ๓ ข้อขึ้นไป

๓๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

บทเรียนที่ ๔
ชื่อวิชา ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

เวลา ๑๒๐ นาที

ขอบข่ายรายวิชา

๑. ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๒. แปลความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๓. ท่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
จุดหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบีรมได้ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ได้นําไปสู่คําปฎิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่
ได้

วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะมีความสามารถ

๑. อธิบายความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของคําปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้
๒. ท่องคําปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ถูกต้อง
๓. ประพฤติปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้
๔. นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
วิธีสอน/กิจกรรม
๑. เตรียมความพร้อม ร้องเพลงคําปฏิญาณ
๒ ให้ลูกเสือ ศึกษาเรื่องคําปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จากใบความรู้ เรื่อง คําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ และการแสดงรหัส ฝึกแสดงรหัสและท่องคําปฏิญาณ พร้อมๆ กันทั้งหมู่
๓. ให้ลูกเสือศึกษา เรื่อง การแปลความหมายของคําปฏิญาณจากใบความรู้
๔. ให้ลูกเสือ แต่ละหมู่ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานเรื่อง ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ผู้กํากับตรวจผลงานและบันทึกผลลงในแบบบันทึก
สื่อการสอน
๑. เพลง
๒. ใบความรู้เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๓. ใบงานเรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๔. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เครื่องหมายลูกเสือโลก ชุดที่ ๑
คําปฏิญาณและกฎ
๕. เกม
๖. นิทาน

หัวใจของลูกเสือคือ

การประเมินผล
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๒. เครื่องมือวัดผล : การท่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๓๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๓. เกณฑ์การประเมินผล : ตารางบันทึกผลการทดสอบท่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่
เอกสารอ้างอิง
๑. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙
๒. ใบความรู้ที่ ๔
๓. ใบงานที่ ๔ และ ๔.๑
เนื้อหาวิชา
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๓๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบความรู้ที่ ๔
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ถ้ า นํ า คํา ปฏิญ าณลู กเสื อ แยกหาความหมายตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.
๒๕๒๕ และความหมายตามพจนานุกรมไทย - ไทย อาจารย์เปลื้อง ณ.นคร จะได้ดังนี้
คํา น. เสียงที่เปล่งออกมา เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดย
ปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว, ใช้ประกอบหน้าคําอื่นมีความหมายเช่นนั้น เช่น
คํานาม คํากริยา คําบุพบท, พยางค์ซึ่งเป็นส่วนย่อยของวรรคในบาทหรือในฉันท์ แต่ละพยางค์ ถือว่าเป็นคําหนึ่ง
, ๒ วรรคของคํากลอน, ลักษณะนามของเสียงพูด เช่น พูดคําหนึ่ง ลักษณะนามบอกจําพวกของเคี้ยวของ
กิน เช่น ข้าวคําหนึ่ง, ลักษณะนามเรียก ๒ วรรคของคํากลอนว่าคําหนึ่ง
ปฏิญาณ ก. ให้คํามั่นโดยสุจริตใจ
ลูกเสือ น. สมาชิกแห่งองค์การที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยเด็กชายให้เป็นพลเมืองดี
ตามจารีตประเพณี มีอุดมคติและความรับผิดชอบตัวเองและต่อผู้อื่น
ความหมายของคําปฏิญาณของลูกเสือ
คือ คํามั่นสัญญาที่ลูกเสือได้ให้ไว้ด้วยความสุจริตใจ แก่ผู้บังคับบัญชา ต่อหน้าแถว หรือในพิธีการ
ทางลูกเสือเป็นหลักสากลที่ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันหมด ลูกเสือจะต้องจดจําคําปฏิญาณให้ได้
และต้องพยายามปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณอย่างเต็มความสามารถหรือให้ดีที่สุด
คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี ๓ ข้อ ดังนี้
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หมายถึง ลูกเสือต้องเคารพ ยกย่องบูชาเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
หมายถึง ลูกเสือเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีจิตเมตตากรุณาต่อสัตว์ ต่อคนทั่วไป ยอมสละความสุขส่วนตัว
ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
หมายถึง ให้ลูกเสือปฏิบัติตามกฎของลูกเสือทั้ง ๑๐ ข้อ อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ไม่หลีกเลี่ยง

การแสดงรหัสเมื่อกล่าวคําปฏิญาณ
ทุกครั้งที่กล่าวคําปฏิญาณลูกเสือทุกคนต้องแสดงรหัส ลูกเสือไทยนิยม แสดงรหัสแบบอังกฤษ คือ
ยืนในท่าตรง ยกมือขวาขึ้นเสมอไหล่ ข้อศอกชิดลําตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มือกดปลายนิ้วก้อยไว้
อี ก สามนิ้ ว ที่ เ หลื อ เรี ย งชิ ด ติ ด กั น และเหยี ย ดตรงขึ้ น ไป นิ้ ว ทั้ ง สามที่ เ หยี ย ดขึ้ น ไปนั้ น มี ค วามหมายถึ ง
คําปฏิญาณของลูกเสือทั้ง ๓ ข้อ
๓๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และบุคลากรทางการลูกเสือ
กฎของลูกเสือ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ลูกเสือต้องยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคี และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก
ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

๓๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบงานที่ ๔
เรื่อง ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
คําชี้แจง ให้ลูกเสือ แต่ละหมู่วิเคราะห์ภาพแล้วตอบคําถามพร้อมวาดภาพใหม่และส่งตัวแทนนําเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน

๑. วัยรุ่นกลุ่มนี้ประพฤติตนตรงกันข้ามกับกฎของลูกเสือข้อที่.....................................................................
และกฎข้อนั้นใจความว่าอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๒. ถ้าวัยรุ่นกลุ่มนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภาพที่ควรจะปรากฏควรเป็นภาพใดและภาพใหม่ที่เกิดขึ้นตรงกับ
กฎข้อใด.......................................................................................................................................
และกฎข้อนั้นใจความว่าอย่างไร...................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.

๓๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบงานที่ ๔.๑
คําชี้แจง ให้ลูกเสือ แต่ละหมู่ทดสอบท่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือรายบุคคลโดยเลือกทดสอบกับ
นายหมู่ของหมู่ใดหมู่หนึ่ง หลังจากทดสอบเสร็จเรียบร้อยให้นายหมู่บันทึกผลพร้อมรายงานผล
การทดสอบกับผู้กํากับ ส่วนนายหมู่ แต่ละหมู่ให้ทดสอบกับผู้กํากับ
ตารางบันทึกผลการทดสอบท่องคําปฏิญาณและกฎ
ขีดเครื่องหมาย 9 ลงในช่องสําหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ผลการทดสอบ

ไม่ผ่าน

กฎ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ชื่อ – ชื่อสกุล

ผ่าน

ที่

คําปฏิญาณ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
สรุปผลการทดสอบ(จํานวน)
หมู่ที่ทดสอบ……………………………
ลงชื่อ…………………………………ผู้ทดสอบ
(…………………………….)
นายหมู่ หมู…่ ……………………..

๓๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แบบประเมินการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ชื่อวิชา คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................................................................
ข้อ
๑
๒
๓

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๔

๑

การตรงต่อเวลา
ระบบหมู่และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
การสรุปความรู้ที่ได้รับ
รวม
……………………………………..
(………………………………….)
ผู้กํากับลูกเสือ
เกณฑ์การประเมินผล

รายการที่ประเมิน
๑. การตรงต่อเวลา

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อใน
๑. การเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติได้ ๒ ข้อใน
๓ ข้อ
ตามเวลา / ตรงเวลา ๓ ข้อ
๒. ผลงานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด
๓. การนําเสนอใช้เวลา
ตามเวลาที่กําหนด

ปรับปรุง (๑)
ปฎิบัติไม่ได้เลย

๒. ระบบหมู่และการมี ทุกคนมีส่วนร่วม
ส่วนร่วมของสมาชิก

สมาชิก ๑ คนไม่ได้มี
ส่วนร่วม

สมาชิก ๒ คนไม่ได้มี
ส่วนร่วม

สมาชิก ๓ คนขึ้นไป
ไม่ได้มีส่วนร่วม

๓. การสรุปความรู้
ที่ได้รับ

ผิด ๑ ข้อ

ผิด ๒ ข้อ

ผิด ๓ ข้อขึ้นไป

ถูกต้องทุกข้อ

๓๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

บทเรียนที่ ๕
ชื่อวิชา ลูกเสือกับเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย

เวลา ๑๘๐ นาที

ขอบข่ายรายวิชา
๑. ความหมายและความสําคัญของเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งมุง่ เน้นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒. เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ควรรู้
- ธงชาติไทย
- การใช้ผ้าไทย
- สัญลักษณ์ประจําชาติไทย
- การร้องเพลง และดนตรีไทย
- ประวัติศาสตร์ชาติไทย
- การร้องเพลงชาติ และ
- การอยู่ร่วมกันของชาติ และศาสนา
เพลงสรรเสริญพระบารมี
- การจัดพิธีกรรมทางศาสนา
- การร้องเพลงพระราชนิพนธ์
- การใช้พุทธศักราช
- มารยาทไทย
- วันสําคัญของชาติไทย
- อาหารไทย
- การแสดงความจงรักภักดี
- สถานที่สําคัญในท้องถิ่น
- การใช้ภาษาไทย และเลขไทย
จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสํานึก ภาคภูมิใจ รักชาติ รักศักดิ์ศรีความเป็นไทย

วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. บอกความหมายและความสําคัญของเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้
๒. ระบุแนวทางสร้างจิตสํานึกในความเป็นไทยได้
๓. นําความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
วิธีสอน / กิจกรรม
๑. นําเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลงที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น เพลงฉันคือคนไทย
หรือใช้เกม สื่อ / วิดีทัศน์ นิทาน ฯลฯ
๒. ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยศึกษาใบความรู้ เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติ
และความเป็นไทย ตามฐานกิจกรรม ๘ ฐาน ๆ ละ ๑๐ นาที ซึ่งสามารถนําไปบูรณาการกับ ๘ กลุ่มสาระ ฯ
ได้ ดังนี้
รักชาติ รู้คณ
ุ
เทิดทูนองค์กษัตรา
ห่วงใยเอกลักษณ์ รู้ประจักษ์วันสําคัญ

น้อมบูชาศาสนา
สานสรรศิลปะไทย

รู้คุณค่าภาษาไทย
มีวินัยปฏิบัติตน

ฐานที่ ๑ รักชาติ รู้คุณ เนื้อหาประกอบด้วย การนําเสนอประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาติ
เพื่อเข้าถึงความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ และรู้คุณชาติ
๔๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ฐานที่ ๒ เทิดทูนองค์กษัตรา เนื้อหาประกอบด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี เพลงพระราชนิพนธ์
ฐานที่ ๓ น้อมบูชาศาสนา เนื้อหาประกอบด้วยสถาบันศาสนา การจัดโต๊ะหมู่บูชา
ฐานที่ ๔ รู้คณ
ุ ค่าภาษาไทย เนื้อหาประกอบด้วย การใช้ภาษาไทย เลขไทย และพุทธศักราช
ฐานที่ ๕ ห่วงใยเอกลักษณ์ เนื้อหา ประกอบด้วย สัญลักษณ์ประจําชาติไทย การใช้ผ้าไทยและ
การแต่งกาย มารยาทไทย (การกราบ การไหว้)
ฐานที่ ๖ รู้ประจักษ์วันสําคัญ เนื้อหาประกอบด้วยวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการแสดงความจงรักภักดี
ฐานที่ ๗ สานสรรศิลปะไทย ประกอบด้วย กีฬา การละเล่นและศิลปกรรมของไทยแขนงต่าง ๆ เช่น
ดนตรีไทย การร้องเพลงไทย
ฐานที่ ๘ มีวินัยปฏิบัติตน เนื้อหาประกอบด้วย การมีวินัยต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
๓. อภิปราย และสรุปตามใบงาน เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
๔. นําเสนอผลการอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับ
สื่อการสอน
๑. เพลงฉันคือคนไทย เพลงหน้าที่เด็ก
๒. ภาพ แผนภูมิ เกม นิทาน สื่อวิดีทัศน์
๓. ใบความรู้ เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
๔. ใบงาน เรือ่ ง เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
การประเมินผล
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่
๓. เกณฑ์ประเมินผล : มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
เอกสารอ้างอิง / แหล่งข้อมูล
๑. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมองค์กรเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติภายในและต่างประเทศ สํานักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี www.identity.opm.go.th
๒. เอกสารแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ สถาบันวิจัยภาษา และ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. เอกสาร (อั ด สํ า เนา) เรื่ อ ง เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ “การมี จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ น ไทย” สํ า นั ก งาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔. Wendell Blanchard (๑๙๕๘ อ้างอิงใน เอกวิทย์ ณ ถลาง, ๒๕๒๓ : ๓๒)
เนื้อหาวิชา
๑. เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย

๔๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบความรู้ที่ ๕
เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย

******
เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย คือ สิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน เช่น
๑. ธงชาติไทย
เมื่ อ กล่ า วถึ ง ประเทศไทย สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ นึ ก ถึ ง คื อ ธงชาติ ไ ทย ธงชาติ ถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ที่ทั่วโลกใช้แสดงถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรือง มีเสถียรภาพ อธิปไตย ความเป็นหมู่เหล่า ความเป็น
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติต่อธงชาติ จึงเสมือนการประพฤติปฏิบัติต่อคนในชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของ
ธงชาตินั้น ๆ และในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ จึงต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
การปฏิบัติต่อธงชาติของประเทศอื่น ๆ
๒. สัญลักษณ์ของชาติไทย
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกําหนดสัญลักษณ์ประจําชาติไทย ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ มี ๓ สิ่ง คือ
ดอกราชพฤกษ์หรือชัยพฤกษ์
แสดงถึง ความสวยงาม ร่มเย็นเป็นดอกไม้ประจําชาติ
ช้างไทย
เป็นสัตว์ประจําชาติ
ศาลาไทย
เป็นสถาปัตยกรรมประจําชาติ
๓. สถาบันพระมหากษัตริย์
Wendell Blanchard (๑๙๕๘ อ้างอิงใน เอกวิทย์ ณ ถลาง, ๒๕๒๓ : ๓๒) กล่าวไว้ว่า
สําหรับคนไทยแล้วโลกทัศน์ของเขาจะขาดความสมบูรณ์ ถ้าปราศจากพระมหากษัตริย์ไทยอยู่ในใจกลางของ
มโนภาพนั้ น เพราะพระมหากษั ตริ ย์เป็ นศูนย์รวมความสมานสามั ค คีในชาติ เป็นสั ญลักษณ์ที่หล่ อหลอม
ประชาราษฎร์ ทุ กหย่ อมหญ้ าเข้ ามารวมตั วเป็นประชาชาติ เดี ยวกั น ร่ วมค่ านิยมเดี ยวกันและเดิ น ไปสู่ จุ ด หมาย
ปลายทางเดียวกัน
๔. สถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประชาธิปไตยอันมีรากฐานการสนับสนุนของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นสิ่งสําคัญที่จะทัดทาน
สภาวะไม่สมดุลของสังคมไทย อันเกิดจากความขัดแย้ง และการต่อสู้แย่งชิงอํานาจได้ ประชาชนชาวไทยมี
ความรักในอิสรภาพ เสรีภาพ และเคารพเทิดทูนจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีส่วนสําคัญและเป็น
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๔๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๕. ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ถึงแม้จะมีสําเนียงที่แตกต่างกันไปบ้างใน
แต่ละพื้นที่ รวมถึงการใช้ศัพท์กับบุคคลในระดับต่าง ๆ และอักษรไทยที่ใช้ในภาษาเขียนโดยทั่วไป
๖. การแต่งกาย
ปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยจะเป็นสากลมากขึ้น แต่ก็ยังคงเครื่องแต่งกายของไทยไว้ใน
โอกาสสําคัญต่าง ๆ เช่น ในงานพระราชพิธี งานที่เป็นพิธีการ หรือในโอกาสพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้นํา
พิธีแต่งงาน เทศกาลและงานประเพณีที่จัดขึ้น หรือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย
อย่างชัดเจน ในบางหน่วยงานของราชการ มีการรณรงค์ให้แต่งกายในรูปแบบไทย ๆ ด้วย
๗. การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพด้ ว ยการไหว้ แ ละกราบ
ซึ่ ง แบ่ ง แยกออกได้ อ ย่ า งชั ด เจน เช่ น
กราบพระพุทธรูป กราบพระสงฆ์ กราบไหว้บุคคลในฐานะ หรือวัยต่าง ๆ ตลอดจนการวางตนด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงความเกรงใจ
๘. สถาปัตยกรรม
ประเทศไทยมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่เห็นได้จากศาสนสถาน โบสถ์วิหาร
ปราสาท พระราชวัง และอาคารบ้านทรงไทย
๙. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ประเทศไทยมีการติดต่อกับหลายเชื้อชาติ ทําให้มีการรับวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ เข้ามา แต่
คนไทยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
ของไทย
๑๐. ดนตรีไทย กีฬาไทย และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ
สิ่งที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ถึงแม้ว่า
จะมีบางอย่างที่มองไม่เห็นเด่นชัด หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคงอยู่ในใจของคน
ไทยตลอดไป ก็คือ ศักดิ์ศรีของคนไทย

๔๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบงานที่ ๕
เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
******
เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
ชื่อกลุ่ม………………………………………………………….………………………...…………………..
คําชี้แจง ให้สมาชิกในกลุ่มดําเนินการต่อไปนี้
๑. อภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานทั้ง ๘ ฐาน
๒. นําเสนอผลงานจากใบงานที่ ๓ กลุ่มละ ๕ นาที
ฐานที่ ๑ รักชาติ รู้คณ
ุ
สรุปความรู้ที่ได้รับ ……………………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
ฐานที่ ๒ เทิดทูนองค์กษัตรา
สรุปความรู้ที่ได้รับ …………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
ฐานที่ ๓ น้อมบูชาศาสนา
สรุปความรู้ที่ได้รับ ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….……………………………………………...................................
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………….
ฐานที่ ๔ รู้คุณค่าภาษาไทย
สรุปความรู้ที่ได้รับ ……………………………………………………..…………………………………………………………..
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
ฐานที่ ๕ ห่วงใยเอกลักษณ์
สรุปความรู้ที่ได้รับ ………………………………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
ฐานที่ ๖ รู้ประจักษ์วนั สําคัญ
สรุปความรู้ที่ได้รับ ………………………………………………………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….

๔๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ฐานที่ ๗ สานสรรศิลปะไทย
สรุปความรู้ที่ได้รับ ……………………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
ฐานที่ ๘ มีวินัยปฏิบัติตน
สรุปความรู้ที่ได้รับ ……………………………………………………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………..

๔๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แบบประเมินการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ชื่อวิชา เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................................................................
ข้อ
๑
๒
๓

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๔

๑

การตรงต่อเวลา
ระบบหมู่และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
การสรุปความรู้ที่ได้รับ
รวม
……………………………………..
(………………………………….)
ผู้กํากับลูกเสือ
เกณฑ์การประเมินผล

รายการที่ประเมิน
๑. การตรงต่อเวลา

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อใน
๑. การเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติได้ ๒ ข้อใน
๓ ข้อ
ตามเวลา / ตรงเวลา ๓ ข้อ
๒. ผลงานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด
๓. การนําเสนอใช้เวลา
ตามเวลาที่กําหนด

ปรับปรุง (๑)
ปฎิบัติไม่ได้เลย

๒. ระบบหมู่และการมี ทุกคนมีส่วนร่วม
ส่วนร่วมของสมาชิก

สมาชิก ๑ คนไม่ได้มี
ส่วนร่วม

สมาชิก ๒ คนไม่ได้มี
ส่วนร่วม

สมาชิก ๓ คนขึ้นไป
ไม่ได้มีส่วนร่วม

๓. การสรุปความรู้
ที่ได้รับ

ผิด ๑ ข้อ

ผิด ๒ ข้อ

ผิด ๓ ข้อขึ้นไป

ถูกต้องทุกข้อ

๔๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

บทเรียนที่ ๖
ชื่อวิชา ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ

เวลา ๑๒๐ นาที

ขอบข่ายรายวิชา
๑. ความเป็นมา
๒. ความมุ่งหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ
๓. สถานทีท่ ี่ใช้ชุมนุมรอบกองไฟ
๔. การเตรียมการก่อนเริ่มการชุมนุมรอบกองไฟ
๕. การจัดกองไฟ
๖. การจัดที่นั่งรอบกองไฟให้จัดเป็นรูปวงกลมหรือเกือกม้า
๗. พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
๘. กําหนดการชุมนุมรอบกองไฟ
๙. การเปลี่ยนอิริยาบถของผู้เข้าชุมนุม
๑๐. พิธีปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
จุดหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟได้
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. บอกขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟได้
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟได้
๓. นําความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จัดแสดงในการชุมนุมรอบกองไฟได้
วิธีสอน / กิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ ๑ (๓๐ นาที)
๑. วิทยากรอธิบายประวัติความเป็นมา แนวทางและขั้นตอนในการชุมนุมรอบกองไฟ
๒. วิทยากรร่วมกับลูกเสือ สาธิตการทําความเคารพการกล่าวชมเชย และการตอบรับคําชมเชย
ตามแบบลูกเสือ
๓. นัดหมายหมู่บริการรอบกองไฟ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ พวงมาลัย พุ่มสลาก เป็นต้น
๔. นัดหมายกําหนดเวลาในการเข้าร่วมการชุมนุมรอบกองไฟ การส่งรายชื่อการแสดง
กิจกรรมย่อยที่ ๒ (๙๐ นาที)
๑. ผู้เข้าร่วมชุมนุมนั่งประจําที่บริเวณรอบกองไฟ
๒. พิธีกรนํากิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟ แนะนํา
ผู้เป็นประธานในพิธี
๓. พิธีกรเชิญประธานกระทําพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ และจับสลากการแสดงให้ผู้เข้าร่วม
ชุมนุมแสดงรอบกองไฟตามลําดับ
๔. พิธีกรจัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถของผู้เข้าร่วมชุมนุมตามความเหมาะสม
๕. เมื่อทุกกลุม่ แสดงจบ พิธีกรเชิญประธานให้ข้อคิดและกล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
๔๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

สื่อการสอน
๑.
๒.
๓.
๔.

เครื่องดนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง ฉับ กรับ ฯลฯ
เครื่องประกอบการแต่งกายในการแสดง
เครื่องเสียง
กองไฟ / กองไฟจําลอง

การประเมินผล
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
๒. เครือ่ งมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
๓. เกณฑ์การประเมินผล : มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
เอกสารอ้างอิง / แหล่งข้อมูล
คู่มือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ คณะกรรมการ
ลูกเสือ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
เนื้อหาวิชา
๑. การชุมนุมรอบกองไฟ

๔๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบความรูท้ ี่ ๖
เรื่อง การชุมนุมรอบกองไฟ
******

๑. ความเป็นมา
จากประสบการณ์ในชีวิตทหารของลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ (บี.พี.) ที่ได้พบเห็นการพักแรมคืน
ของพ่อค้า ซึ่ งเดิ นทางรอนแรมไปต่ างเมืองและวิธีการของชาวพื้ นเมือง ซึ่งมี การชุมนุ ม กันในยามค่ําคืน
เป็นการพักผ่อน สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน ทั้งมีการร่วมสนุกสนานด้วยการร้องเพลง
และแสดงกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการผ่อนคลายอารมณ์และบรรเทาความเหนื่อยล้ามาจากกลางวัน จึงได้นํา
วิธีการนี้มาทดลองใช้ในการนําเด็ก ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นลูกเสือรุ่นแรกของโลกไปอยู่ค่ายพักแรม ที่เกาะบราวน์ซี
ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) โดยให้ลูกเสือมาชุมนุมพร้อมกันรอบกองไฟในตอนกลางคืน
และใช้เวลานั้นฝึกอบรมประกอบการเล่านิทาน และมีการร่วมแสดงให้เกิดความสนุกสนาน ได้ผลเป็นอย่างดี
จึงได้นํามาให้เป็นวิธีการฝึกอบรมลูกเสืออย่างหนึ่งสืบต่อมาจนปัจจุบันนี้ การชุมนุมรอบกองไฟในภาษาอังกฤษ
เรียกว่า “CAMP FIRE” เดิมมักเรียกกันในภาษาไทยว่า การเล่นหรือการแสดงรอบกองไฟ เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟเท่านั้น

๒. ความมุ่งหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ
การชุมนุมรอบกองไฟมีความมุ่งหมายสําคัญอยู่ ๕ ประการ เพื่อ
๒.๑ เป็นการฝึกอบรมตอนกลางคืน ดังที่ ลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ (บี.พี.) ในการฝึกอบรมเด็ก
ที่ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ เกาะบราวน์ซี
๒.๒ ให้ ลู ก เสื อ ได้ ร้ อ งเพลงร่ ว มกั น หรื อ แสดงกิริ ย าอาการอย่ า งเดี ย วกั น เป็ น การปลุ ก ใจหรื อ
เปลี่ยนอารมณ์ให้เกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ ผ่อนคลายความเคร่งเครียดให้บรรเทาเบาบางลง
๒.๓ ให้ ลู ก เสื อ แต่ ล ะคนมี โ อกาสแสดงออกในที่ ชุ ม นุ ม โดยไม่ เ ก้ อ เขิ น กระดากอาย เป็ น
การส่งเสริมความสามัคคีของหมู่ ให้ทุกคนรู้จักทํางานร่วมกับผู้อื่นและทําให้รู้ความสามารถของแต่ละคนได้ดี
๒.๔ ใช้เป็นโอกาสสําหรับประกอบพิธีสําคัญบางกรณี เช่น แนะนําบุคคลสําคัญในกิจการลูกเสือ
เช่น แนะนําผู้มีเกียรติสําคัญที่มาเยี่ยม การมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ เครื่องหมายตอบแทน เข็มสมนาคุณ
หรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๕ เชิ ญ บุ ค คลสํ า คั ญ ในท้ อ งถิ่ น ตลอดจนประชาชนทั่ ว ไป เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
ส่งเสริมกิจการลูกเสือได้อีกทางหนึ่ง

๓. สถานที่ใช้ชุมนุมรอบกองไฟ
ค่ายลูกเสือทุกแห่งควรมี บริเวณสําหรับการชุมนุ มรอบกองไฟไว้โดยเฉพาะอยู่ที่มุมหนึ่งของค่าย
และควรอยู่ห่างจากที่พักพอสมควร ไม่ไกลเกินไป เพื่อมิต้องเสียเวลาและเกิดความยุ่งยากเมื่อลูกเสือต้อง
เดิ น จาก ที่ พัก ไปยั ง บริ เ วณการชุ ม นุ ม รอบกองไฟและต้ อ งเดิ น กลั บ เมื่ อ การชุ ม นุ ม เลิ ก แล้ ว ส่ ว นบริ เ วณ
การชุมนุมรอบกองไฟควรมีต้นไม้เป็นฉากหลังนั้น จะทําให้บรรยากาศดีขึ้น และจะทําให้การร้องเพลงได้ผล
ดีกว่าที่โล่งแจ้ง
๔๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

อนึ่ง ในการเลือกสถานที่สําหรับการชุมชนรอบกองไฟนี้ ถ้าสามารถหาที่เป็นแอ่งให้ลูกเสือที่นั่ง
อยู่เหนือกองไฟเล็กน้อยจะดีมาก เช่น ในบริเวณที่มีเนิน อาจจัดทําบริเวณการแสดงและกองไฟอยู่ตอนล่าง
ส่วนลูกเสือให้นั่งอยู่บนเนิน หรือจัดทําบริเวณการแสดงและกองไฟให้อยู่บนเกาะมีคูน้ําล้อมรอบ ผู้ชมนั่ง
อยู่ริมคูน้ําอีกด้านหนึ่ง สะพานข้ามคูทําด้วยไม้แบบสะพานชั่วคราว ปรากฏว่าสถานที่การชุมนุมรอบกองไฟ
เช่นว่านี้ใช้การได้ดีอย่างยิ่ง
การชุมนุมรอบกองไฟนี้ถ้าไม่สะดวก เช่น ฝนตกหรือมีเหตุอื่น จะจัดภายในอาคารและใช้กองไฟที่
ให้แสงสว่างอย่างอื่นแทนได้

๔. การเตรียมก่อนเริ่มชุมนุมรอบกองไฟ
๔.๑ คณะผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องปรึกษาหารือกันเพื่อกําหนดว่า ในการชุมนุมรอบกองไฟนั้นจะ
มีกิจกรรมอะไรบ้าง จะให้กลุ่มใดทําหน้าที่บริการ ให้ผู้ใดเป็นพิธีกรและจะเชิญผู้ใดเป็นประธานซึ่งควรเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟดีพอสมควร หรือพิธีกรจะต้องซักซ้อมการที่ประธาน
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เสียก่อน ถ้าเป็นการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือตามธรรมดา โดยปรกติผู้กํากับ
ลูกเสือที่พาลูกเสือไปอยู่ค่ายพักแรมนั่นเองจะทําหน้าที่ประธาน และให้รองผู้กํากับลูกเสือ หรือลูกเสือคนใด
คนหนึ่งที่มีความสามารถทําหน้าที่พิธีกร
๔.๒ พิธีกร คือผู้นําในการชุมนุมรอบกองไฟ มีหน้าที่
๑) นัดหมาย
- ประธาน ขัน้ ตอนที่จะต้องปฏิบัติ
- ผู้ร่วมแสดง ขั้นตอนการปฏิบัติ การแต่งเพลงประจําหมู่/กลุ่ม การส่งเรื่องที่จะแสดง
เวลาที่มาพร้อม เวลาที่ใช้ในการแสดง การแต่งกายตามเนื้อเรื่อง การรายงานเมื่อเริ่มแสดง การกล่าวชมเชย
การตอบรับคําชมเชย การกล่าวเมื่อมีผู้มาเยี่ยม ข้อห้ามในเนื้อเรื่องที่จะแสดง
- กลุ่มบริการให้จัดสถานที่ กองไฟ จัดทําพวงมาลัย ทําพุ่มสลาก และคนถือขบวนแห่
การช่วยเหลือพิธีกร การทําความสะอาดสถานที่เมื่อเลิกการแสดง
๒) ชี้แจงลําดับการชุมนุม ซักซ้อม ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม
๓) ประกาศชื่อผู้ที่จะมาเป็นประธานและผู้ติดตาม
๔) เชิญประธานและผู้ติดตามเข้าสู่ที่ประชุม
๕) ควบคุมและดําเนินการให้ถูกต้องโดยให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับความสนุกสนาน
๖) เลือกเพลงที่จะนํามาใช้ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๗) รักษาเวลาโดยเคร่งครัด

๕. การจัดกองไฟ
กองไฟอาจจะเป็นกองไฟที่ก่อด้วยไม้จริง โดยก่อเป็นแบบผสม (คอกหมู+ปิรามิด) หรือจะใช้ไฟ
ให้แสงสว่างอย่างอื่น ๆ แทนก็ได้ ถ้าเป็นกองไฟจริงจะต้องมีผู้รับผิดชอบ ซึ่งโดยปกติจะมอบให้กลุ่มบริการ
ในวันนั้นทําหน้าที่นี้ คือ มีหน้าที่ก่อไฟให้เรียบร้อยก่อนทําพิธีเปิด จุดแล้วให้ไฟติดและจะต้องคอยดูแลกองไฟ
ให้ติดอยู่ตลอดเวลา ในการนี้ จะต้องเตรียมฟืนอะไหล่และน้ําสํารองไว้ ถ้าไฟมอดลงจะต้องเติมฟืนลงไป
และถ้าไฟลุกลามมากหรือกระเด็นออกจากกองไฟ ก็ต้องพรมน้ําลงไป
๕๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ในปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลให้อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจึงควรละเว้นการก่อไฟด้วยไม้จริง
เมื่ อเลิกการชุม นุ มรอบกองไฟผู้ มี หน้าที่ รับผิดชอบจะต้องออกจากบริเวณไปอย่ างเงียบ ๆ พร้อมกับผู้ เข้า
ร่วมชุมนุมอื่น ภายหลังอีกสักครู่จะต้องหวนกลับมาที่บริเวณการชุมนุมรอบกองไฟอีกครั้งหนึ่ง ไม่ให้มีเศษไม้
หรือเถ้าถ่านเหลืออยู่เลย
เรื่องการทําความสะอาดบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟนี้ อย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ต้องถือว่า
เป็นบทเรียนอันสําคัญในการฝึกอบรมด้วย

๖. การจัดที่นั่งรอบกองไฟให้จัดเป็นรูปวงกลมหรือเกือกม้า
การจัดที่นั่งรอบกองไฟให้จัดเป็นรูปวงกลมหรือเกือกม้า ให้กองไฟอยู่ตรงกลาง มีที่นั่งพิเศษสําหรับ
ประธานและผู้ รั บ เชิ ญ ตั้ ง อยู่ ใ นทิ ศ ทางเหนื อ ลมที่ นั่ ง ของประธานเป็ น ที่ นั่ ง เดี่ ย วให้ ตั้ ง ล้ํ า หน้ า กว่ า แถว
ของผู้ติดตามและผู้ร่วมชมการแสดง ให้มีโต๊ะวางพุ่มสลากไว้ตรงหน้า ส่วนผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยปกติให้นั่งตาม
กลุ่ม ณ สถานที่ที่ได้กําหนดให้ไว้

๗. พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๗.๑
เมื่อผู้ร่วมแสดงแต่งกายตามเนื้อเรื่องที่จะแสดงเข้านั่งที่เรียงตามลําดับกลุ่ม จากซ้าย
ของประธานไปทางขวาพร้อมควรเป็นเวลาก่อนเริ่มต้นแสดงที่กําหนดไว้ประมาณ ๑๐ นาที
๗.๒ พิ ธี ก ร ชี้ แ จงซั ก ซ้ อ มการปฏิ บั ติ แ ล้ ว แจ้ ง ชื่ อ และตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานหรื อ ตํ า แหน่ ง
ทางลูกเสือของผู้เป็นประธานในพิธีและผู้ติดตามให้ทราบทั่วกัน
๗.๓ ผู้มีหน้าที่ของกลุ่มบริการจุดไฟ
๗.๔ พิธีกร ออกไปเชิญประธาน ซึ่งมารอคอยอยู่ก่อนแล้วใกล้ที่ชุมนุม ฯ
๗.๕ เมื่อประธานเดินเข้ามาในพื้นที่การแสดง พิธีกรสั่งตรง ทุกคนลุกขึ้นยืนตรง
๗.๖ ประธานรั บ การเคารพแล้ ว เดิ น ตรงไปที่ ตั้ ง กองไฟยื น อยู่ ร ะยะห่ า งพอสมควรยกมื อ ขวา
แสดงรหัสของลูกเสือชูสูงขึ้นไปข้างหน้า ทํามุมกับไหล่ประมาณ ๔๕ องศา
๗.๗ ผู้ติดตามประธานและผู้มาร่วมชุมนุมเดินตามประธานเข้ามาให้เดินไปยืนอยู่ ณ บริเวณที่จัดให้
๗.๘ ประธานกล่ า วเปิ ด ด้ ว ยข้ อ ความที่ เ ป็ น มงคลและจบลงด้ ว ยถ้ อ ยคํ า ว่ า “ข้ า พเจ้ า ขอเปิ ด
การชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้” โดยใช้เวลาประมาณ ๓ นาที ประธานยังคงยืนอยู่ ณ ที่เดิม
๗.๙ ทุกคนเข้าร่วมในที่ชุมนุมกล่าวพร้อมกันว่า “ฟู่” ๓ ครั้ง
๗.๑๐ พิธีกร นําร้องเพลง ๑ หรือ ๒ เพลง เช่น เพลงสยามานุสติ สดุดีมหาราชา เพลงสถาบัน
ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้โดยไม่มีดนตรีประกอบ และไม่ปรบมือ
๗.๑๑ จบเพลงแล้ว ประธานเดินกลับไปนั่งยังที่นั่งซึ่งจัดไว้ ผู้ติดตามนั่งลงตามที่ของตน
๗.๑๒ พิธีกร สั่งให้ผรู้ ่วมชุมนุม “นั่ง”
๗.๑๓ พิธีกร สั่งให้ผู้ถือพวงมาลัยและพุ่มสลากมาตั้งขบวนอยู่ด้านขวามือของประธาน
๗.๑๔ พิ ธี ก รนํา ร้ อ งเพลงเกี่ ย วกั บ แห่ ม าลั ย – พุ่ ม สลาก ขบวนเริ่ ม ออกเดิ น ผ่ า นหน้ า ประธาน
เวียนรอบกอง เมื่อครบ ๓ รอบ ผู้ถือพวงมาลัยและพุ่มสลาก หยุดยืนตรงหน้าประธาน บุคคลอื่น ๆ ในขบวน
แห่พวงมาลัยและพุ่มสลาก ให้กลับไปนั่งที่เดิม ผู้ถือพวงมาลัย ส่งมาลัยให้แก่ประธาน ผู้ถือพุ่มสลากส่ง
ให้ประธาน ตามลําดับ แล้วกลับเข้าที่นั่งของตน
๕๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๘. การดําเนินการ
๘.๑
พิธีกรเป็นผู้นําการจัดกิจกรรม เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ โดยการร้องเพลงประกอบท่าทาง
หรือ การเล่นเกมตามความเหมาะสม
๘.๒ พิธีกรเชิญให้ประธานจับสลาก รับสลากจากประธานอ่านให้ทราบว่ากลุม่ ใดจะต้องแสดง
๘.๓ ให้หัวหน้ากลุ่มสั่งสมาชิกในกลุ่มให้เคารพผู้เป็นประธาน “กลุ่ม……ตรง” หัวหน้ากลุ่ม
ทําความเคารพ
๘.๔ ทุกคนภายในกลุ่มร่วมกันร้องเพลงประจํากลุ่ม ๒ จบ จึงเริ่มการแสดง
๘.๕ เริ่มการแสดงบริเวณหน้ากลุ่มของตน โดยหันหน้าไปทางประธาน
๘.๖ จบการแสดงทุกคนกลับไปยืน ณ ที่นั่งของตน หัวหน้ากลุ่มสั่ง “กลุ่ม….…ตรง” หัวหน้ากลุ่ม
ทําความเคารพ แล้วสั่งสมาชิกภายในกลุ่มของตนนั่งลง
๘.๗
พิธีกร ให้ผู้เข้าร่วมชุมนุม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มที่แสดงคนหนึ่งเป็นผู้นํากล่าวชมเชยให้แก่กลุ่มที่
แสดง ผู้นํากล่าวชมเชยจะเชิญชวนให้กลุ่มอื่นๆ ลุกขึ้นยืน แล้วกล่าวคําชมเชยดังตัวอย่าง เช่น “พี่น้อง.........
โปรดยืนขึ้น แล้วกล่าวคําชมเชยให้แก่กลุ่ม…….…พร้อมกัน ๓ ครั้งว่า “ยอดเยี่ยม” ผู้เข้าร่วมชุมนุมกล่าว
คําชมเชยพร้อมกันและแสดงกิริยาประกอบ โดยก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าว กํามือขวาไปไว้
บริเวณหัวใจ แล้วผายมือขวาไปยังกลุ่มที่แสดงจบ พร้อมกล่าวคําชมเชยตามที่นัดหมายไว้เสร็จแล้วนั่งลง
๘.๘ กลุ่ ม ที่ แ สดงลุ ก ขึ้ น ยื น ใช้ แ ขนขวาทั บแขนซ้า ย ตั้ ง ฉากเสมอไหล่ พร้ อมกั บคํ า กล่ า วสั้ น ๆ
เช่น “ขอบคุณ ครับ / ค่ะ” พร้อมกับน้อมตัวลง ๑ ครั้ง
๘.๙ พิธีกรดําเนินการเช่นเดียวกันนี้ไปจนครบทุกกลุ่ม เมื่อจบการแสดงของแต่ละกลุ่ม ก่อนจะเริ่ม
การแสดงของกลุ่ ม ต่ อไป อาจมี ก ารแนะนํา บทเรีย นหรือประกอบพิธีห รือมีกิ จ กรรมอื่น หรือร้องเพลงเพื่ อ
เปลี่ยนอิริยาบถสลับเป็นครั้งคราวตามเวลาที่เหมาะสม

๙. การเปลีย่ นอิริยาบถของผู้เข้าชุมนุม
ในการชุมนมรอบกองไฟ การเปลี่ยนอิริยาบถของผู้เข้าชุมนุมให้สนุกสนานร่าเริงเป็นเรื่องสําคัญ
ผู้เข้าชุมนุมอาจจะรู้สึกเบื่อและง่วงเหงาหาวนอน การเปลี่ยนอิริยาบถของผู้เข้าชุมนุมนี้อาจทําได้หลายวิธี
และเป็นหน้าที่ของพิธีกรที่จะต้องเป็นผู้นํา หรือมอบหมายให้ผู้รู้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้นํา เช่น นําให้ร้องเพลง
รําวง นําให้แสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ที่ขบขัน หรือปลุกให้เกิดความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมชุมนุม และเหมาะสมกับเวลา

๑๐. พิธีปิด
๑๐.๑ เมื่อจบการแสดงของทุกกลุ่มแล้ว พิธีกรจะให้มีการร้องเพลงทํานองช้า อาจเป็นเพลงที่เป็น
คติหรือสร้างสรรค์เหมาะสมกับผู้ร่วมชุมนุม ทั้งนี้ควรเป็นเพลงที่ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดได้ร่วมร้องด้วย
๑๐.๒ พิธีกรจะเชิญประธานกล่าวปิด
๑๐.๓ ประธานไปยืนในที่เหมาะสม กล่าวเรื่องสั้นอันเป็นประโยชน์ในเรื่องใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
และจบลงด้วยถ้อยคําว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้” ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที
๑๐.๔ พิธีกร ให้ทุกคนล้อมวง โดยให้แขนขวาซ้อนบนแขนซ้ายของตนเอง และใช้มือขวาซ้ายจับ
คนข้างเคียงร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม พร้อมกับโยกตัวไปทางขวา ซ้าย ช้า ๆ จนจบเพลง
๕๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๑๐.๕ ผู้ แ ทนกลุ่ ม บริ ก าร นํ า สวดมนต์ อ ย่ า งยาว จบแล้ ว ให้ สั่ ง ให้ ทุ ก คนหั น หน้ า ไปยั ง ทิ ศ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในขณะนั้น ถ้าหากพระองค์มิได้ประทับอยู่ในประเทศไทยให้หันหน้า
ไปยังพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร สั่งทําความเคารพแล้วนําร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจนจบ
๑๐.๖ พิธีกร นัดหมาย
๑๐.๗ ทุ ก คนแยกย้ า ยกั น กลั บ ที่ พั ก อย่ า งสงบ ส่ ว นกลุ่ ม ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น กลุ่ ม บริ ก ารกลั บ มา
ทําความสะอาดให้เรียบร้อย

๑๑. หน้าที่ของพิธีกร
๑๑.๑ นัดหมายสมาชิก
๑) เรื่องการแสดง
๒) เวลาส่งเรื่อง
๓) เพลงประจําหมู่
๔) การแต่งกาย
๕) ข้อห้าม
๖) ข้อปฏิบัติ
๗) ขั้นตอน
๘) หน้าที่หมู่บริการ
๑๑.๒ นัดหมายประธานในพิธี
๑) เวลา
๒) ขั้นตอน
๓) การกล่าวเปิด
๔) การเล่าเรื่องสั้น
๑๑.๓ ก่อนการชุมนุม
๑) ตรวจสถานที่ /อุปกรณ์/ กองไฟ
๒) รับเรื่องที่จะแสดง (ไม่ควรซ้าํ กัน)
๓) จัดรายการให้เหมาะสม

๑๒. ตัวอย่างคํากล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
๑๒.๑ ด้วยจิตใจอันดีของ..........ที่มาชุมนุม ณ
กองไฟนี้ จากทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ข้าพเจ้าขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยานในการชุมนุมรอบกองไฟนี้ จงนําโชคดี
มาสู่ท่าน และขอให้กิจการ............จงเจริญรุ่งเรืองเหมือนแสงไฟอันรุ่งโรจน์ สิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายขอจงมอด
ไหม้เป็นเถ้าถ่านในกองไฟนี้ พี่น้อง...........ทั้งหลาย บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
ณ บัดนี้
๑๒.๒ จากแสงไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ ณ บัดนี้ เปรียบประดุจกิจการของ.........ที่รุ่งโรจน์ ส่วนเถ้าถ่าน
ที่มอดดับเหมือนกับสิ่งที่เราทําผิดพลาดไว้ขอให้สลายไป ถึงเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
ณ บัดนี้
๕๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๑๒.๓ ขอเดชะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
จงดลบันดาลให้กิจการ……….เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ทั้ง ๔ ทิศ ดุจเปลวเพลิง ที่ส่องแสงสว่างรุ่งโรจน์อยู่นี้ บัดนี้เป็นได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิด
การชุมนุมรอบกองไฟของ..........ณ บัดนี้
๑๒.๔ ท่ามกลางกองไฟอันรุ่งโรจน์ที่อยู่ตรงหน้าเรานี้ เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งวิญญาณและ
ความรุ่งเรืองของกิจการ………. ส่วนความชั่วร้ายอันจะพึงเกิดขึ้นกับกิจการ………… ขอให้สลายหมดสิ้นไป
เหมือนกับเถ้าถ่านของกองไฟ ที่กําลังจะมอดดับไป บัดนี้ ถึงเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
ณ บัดนี้

หมายเหตุ
• เพลงประจํากลุ่มทีใ่ ช้ร้องให้มีเนื้อร้องระบุชื่อหมู่ มีสาระ ปลุกใจ เป็นคติ
• เรื่องที่จะแสดงควรเป็นเรื่องเป็นคติเตือนใจ ประวัติศาสตร์ปลุกใจให้รักชาติ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี สนุกสนาน
• ไม่ควรแสดงเรื่องไร้สาระ เสียดสีบุคคล เรื่องการเมือง ผีสาง ลามก อนาจาร ล้อเลียนผู้เข้าร่วมชุมนุม
ล้อเลียนศาสนา
• ห้ามใช้อาวุธจริงหรือของมีคมมาประกอบการแสดง
• ห้ามสูบบุหรี่ในขณะนั่งอยู่ในบริเวณชุมนุม
• ห้ามดื่มของเมา รวมทั้งนํามาใช้ประกอบการแสดง
• ไม่ควรแตะต้องหรือนําสิ่งของข้ามกองไฟหรือใช้กองไฟประกอบการแสดงในทางไม่เหมาะสม

๕๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แบบประเมินการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ชื่อวิชา การชุมนุมรอบกองไฟ
ชื่อกลุ่ม..............................................................................................................................................
การแสดง เรือ่ ง……………………………..………………..…………………...……………………….
ข้อ
๑
๒
๓
๔

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๔

๑

เนื้อหาของเรื่องที่แสดงเหมาะสม
อุปกรณ์ประกอบการแสดงและเครื่องแต่งกาย
ตัวละครแสดงได้สมบทบาท
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
รวม
…………………………..
(…………………………..)
ผู้กาํ กับลูกเสือ
เกณฑ์การประเมินผลงานกลุม่

รายการที่ประเมิน

ดีมาก (๔)

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

๑. เนื้อหาของเรื่องที่ ๑. คุณธรรมพื้นฐาน
แสดงเหมาะสม
๘ ประการ
๒. ความกตัญญูกตเวที
๓. จิตอาสา
๔. หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. อุปกรณ์
๑. ประยุกต์การแต่งกาย
ประกอบการแสดง ๒. ประยุกต์อุปกรณ์
และเครื่องแต่งกาย ๓. การแต่งกายสอดคล้อง
กับเรือ่ งที่แสดง
๓. ตัวละครแสดงได้ ทุกคนแสดงได้สมบทบาท
สมบทบาท

ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ

ปฏิบัติได้ ๒ ข้อใน
๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ ๑ ข้อใน
๓ ข้อ

ปฎิบัติไม่ได้เลย

แสดงไม่สมบทบาท
๑ คน

แสดงไม่สมบทบาท
๒ คน

แสดงไม่สมบทบาท
๓ คนขึ้นไป

๔. การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

สมาชิก ๑ คนไม่ได้ สมาชิก ๒ คนไม่ได้มี สมาชิก ๓ คนขึ้น
มีส่วนร่วม
ส่วนร่วม
ไปไม่ได้มีส่วนร่วม

ทุกคนมีส่วนร่วม

๕๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

บทเรียนที่ ๗
ชื่อวิชา

ลูกเสือกับการจัดทําโครงการ/โครงงาน

เวลา ๑๒๐ นาที

ขอบข่ายรายวิชา
๑. ความหมาย และองค์ประกอบของโครงการ/โครงงาน
๒. การวางแผนจัดทําโครงการ / กิจกรรม/โครงงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทําโครงการ /โครงงาน
จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทําโครงการ/โครงงาน

วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. เขียนโครงการ/โครงงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมได้
๒. นําโครงการ/โครงงานที่จัดทําไปใช้ในสถานศึกษาของตนเองได้
วิธีสอน / กิจกรรม
๑. นําเข้าสู่บทเรียนโดยนําเสนอตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้วยสือ่ เช่น วิดีทัศน์ เกม เพลง
แผ่นพับ ฯลฯ
๒. ให้ความรู้เรื่องการวางแผนจัดทําโครงการ/โครงงาน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้
Power Point เรื่อง การวางแผนกิจกรรมโครงการ/โครงงาน และใบความรู้ เรื่อง การจัดทําโครงการ/
โครงงาน
๓. มอบหมายให้วางแผนจัดทําโครงการ/โครงงานส่งเสริมคุณธรรม ๑ โครงการ/โครงงาน
๔. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอโครงการ/โครงงาน
๕. สรุปและประเมินผล
สื่อการสอน
๑. วิดีทัศน์ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
๒. Power Point เรื่อง การวางแผนกิจกรรมโครงการ/โครงงาน
๓. ใบความรู้ เรื่อง การจัดทําโครงการ/โครงงาน
๔. กระดาษ Flipchart
๕. ปากกาเคมี
การประเมินผล
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง การจัดทําโครงการ/โครงงาน
๓. เกณฑ์การประเมินผล : มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

๕๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

เอกสารอ้างอิง / แหล่งข้อมูล
๑. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๒. ห้องสมุดในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
๓. ข้อมูลทาง Internet
๔. ตัวอย่างการเขียนโครงการ/โครงงาน
๕. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/โครงงาน
เนื้อหาวิชา
๑. การจัดทําโครงการ/โครงงาน

๕๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบความรู้ที่ ๗
เรื่อง การจัดทําโครงการ/โครงงาน
******
การจั ด ทํา โครงการ/โครงงานเพื่ อดํ าเนิ น การตามแผนงานอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ง นั้น สามารถทํ าให้
ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้อย่างมีขั้นตอน และมองเห็นปัญหาในการทํางานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งมองเห็น
แนวทาง
ในการแก้ปัญหาอีกด้วย การเสนอแนะให้จัดทําโครงการ/โครงงานนั้น จําเป็นจะต้องระดม
ความสามารถ งบประมาณและทรั พยากรอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งโครงการ/โครงงานบางโครงการ/
โครงงาน อาจไม่จําเป็นต้องดําเนินการ ของบประมาณสนับสนุนเลยก็ได้ แต่การเขียนโครงการ/โครงงานจะต้อง
ทําให้ถูกขั้นตอนโดยมีแนวทางในการเขียนโครงการ/โครงงาน ดังต่อไปนี้
๑. โครงการ/โครงงาน คืองานหรือกิจกรรมที่ระบุรายละเอียดต่างๆ เพื่อที่จะนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผน บางครั้งวัตถุประสงค์หนึ่ง ๆ อาจจําเป็นต้องมีหลายโครงการ/โครงงานก็ได้
แต่โครงการ/โครงงานหนึ่ง ๆ นั้น จะต้องมีส่วนประกอบที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนและมีความแน่นอน ดังนี้
(๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม/โครงงาน
(๒) หลักการและเหตุผล
(๓) วัตถุประสงค์
(๔) เป้าหมาย
(๕) วิธีดําเนินงาน
(๖) ระยะเวลา
(๗) สถานที่
(๘) งบประมาณ
(๙) ผู้รับผิดชอบ
(๑๐) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) การประเมินผล
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒. แนวทางในการเขียนโครงการ/โครงงาน
(๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม/โครงงาน เป็นการกําหนดชื่อโครงการให้เฉพาะเจาะจงในเรื่องที่
จะทํา
(๒) หลักการและเหตุผล ควรระบุหลักการอย่างกว้าง ๆ ว่ามีความจําเป็นและมีความเหมาะสม
อย่างไร จะให้ประโยชน์อย่างไร
(๓) วัตถุประสงค์ คือสิ่งที่ผู้ทําโครงการ/โครงงานต้องการจะได้รับและผลต่อเนื่องของโครงการ/
โครงงานนั้น
(๔) เป้าหมาย คือ การระบุชนิด คุณภาพ และขอบข่ายงานที่จะทํา
(๕) วิธีดําเนินงาน เป็นการบอกรายละเอียดของการดําเนินงาน หรือวิธีดําเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เริม่ ตั้งแต่การเตรียมงาน การศึกษาและสํารวจข้อเท็จจริงต่าง ๆ การเสนอขออนุมัติโครงการ/
โครงงาน การเริ่มงานจนถึงการปฏิบัติงาน
(๖) ระยะเวลา เป็นการกําหนดวันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ/โครงงาน หรือช่วงเวลา
ที่ดําเนินการ
๕๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

(๗) สถานที่ การระบุสถานที่ หรือบริเวณที่จะทําโครงการ/โครงงาน
(๘) งบประมาณ แยกงบประมาณรายรับรายจ่ายทั้งหมดไว้ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้
(๙) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้ทําให้ชัดเจนว่าใคร หรือหน่วยงานใดที่รับผิดชอบโครงการ/
โครงงาน นั้น ๆ
(๑๐) หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง คือ หน่วยหลักที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การดําเนินงานตาม
โครงการ/โครงงาน สําเร็จลุลว่ ง
(๑๑) การประเมินผล การบอกแนวทางในการประเมินผลว่าจะทําอย่างไรและทําในช่วงเวลาใด
(๑๒) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ การระบุผลของโครงการที่คาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/โครงงาน

๕๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ตัวอย่างโครงการ/โครงงาน
******
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/โครงงาน โครงการ/โครงงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะ)
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพในปัจจุบันมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทําให้ทรัพยากรต่ าง ๆ ที่มีอยู่ถูกใช้ไปอย่าง
สิ้นเปลืองจนน่าวิตก สภาพต้นไม้ถูกทําลายลง บ้านเมืองขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ประชาชนที่ อาศัย
อยู่ในชุมชนในเมืองขาดร่มเงาจากต้นไม้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นร่มเย็น เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทางอ้อม รวมทั้งยังเป็น
การฝึกให้ลูกเสือเกิดความรักและหวงแหนในต้นไม้ จึงเห็นสมควรให้มีโครงการ/โครงงานนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีตน้ ไม้เป็นร่มเงาสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ
๓.๒ เพื่อให้ลูกเสือตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ว่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์
๓.๓ ให้ลูกเสือได้มีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
๓.๔ ฝึกให้ลูกเสือมีทักษะในการปลูกต้นไม้ยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ
ลูกเสือปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ ๑ ต้น
๔.๒ เชิงคุณภาพ
ลูกเสือมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้
๕. วิธีดําเนินงาน
๕.๑ ประชุมวางแผนการปลูกต้นไม้ร่วมกับสมาชิกกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๕.๒ ติดต่อขอพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชํากล้าไม้
๕.๓
จัดสภาพแวดล้อมบริเวณที่จะปลูกต้นไม้ ติดป้ายโฆษณาให้บุคคลทั่วไปทราบและขอ
ความร่วมมือในการบํารุงรักษาต้นไม้
๕.๔ ให้ลูกเสือจัดเตรียมเครื่องมือ และอาหารไปให้พร้อม
๕.๕ ลงมือปฏิบัติการ
๕.๖ สรุปและประเมินผล
๖. สถานที่
สวนสาธารณะ วัด หรือโรงเรียน
๗. ระยะเวลา
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน
๖๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๘. งบประมาณ
ใช้เงินบริจาคจํานวน ๓,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ/โครงงาน
ผู้เสนอโครงการ/โครงงานร่วมกับสมาชิกกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์เพาะชํากล้าไม้
๑๑. การติดตาม ประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของลูกเสือ
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่ง บริเวณดังกล่าวจะมีร่มเงาของต้นไม้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ

๖๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/โครงงาน
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/โครงงาน
.............................................................................................................................................................................
๒. หลักการและเหตุผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ ……………………………………………………………….…………………………………………………………………..
๓.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๓ …………………………………………………………………….…………………………………………………………….
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔.๒ เชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
๕. วิธีดําเนินงาน
๕.๑………………………………………………………………………………………………………………………………….
๕.๒………………………………………………………………………………………………………………………………….
๕.๓………………………………………………………………………………………………………………………………….
๖. สถานที่
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………………………….………………………………………………………….
๗. ระยะเวลา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. งบประมาณ
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ/โครงงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

๖๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๑๑. การประเมินผล
๑๑.๑ ………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๒. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ………………………………………………………….………………………………………………………………….
๑๒.๒ …………………………………………………………………….………………………….................................
๑๒.๓ ……………………………………………………………………………….…………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………ผู้เสนอโครงการ/โครงงาน
(…………………………………)
ลงชื่อ…………………………………ที่ปรึกษาโครงการ/โครงงาน
( …………………………………)
ลงชื่อ…………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ/โครงงาน
(…………………………………)
ลงชื่อ…………………………………ผู้อนุมัติโครงการ/โครงงาน
(…………………………………)

๖๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แบบประเมินการปฏิบัตกิ ิจกรรม
เรื่อง การจัดทําโครงการ/โครงงาน
ชื่อกลุ่ม……………………………………………………………….………………………………………..
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๔

๑

การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความถูกต้องของการจัดทําโครงการ/โครงงาน
วิธีการนําเสนอ
ความเป็นไปได้ของโครงการ/โครงงาน
รวม
………………………………
(……………………………)
ผู้กํากับลูกเสือ
เกณฑ์การประเมินผล

รายการที่ประเมิน
๑. การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก
๒. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
๓. ความถูกต้องของ
การจัดทําโครงการ/
โครงงาน
๔. วิธีการนําเสนอ

๑. ความเป็นไปได้ของ
โครงการ/โครงงาน

ดีมาก (๔)
ทุกคนมีส่วนร่วม

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สมาชิก ๑ คนไม่ได้มี สมาชิก ๒ คนไม่ได้มี
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อใน ๓ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อใน ๓
ข้อ
ข้อ

๑. ใหม่ไม่ซ้ําใคร
๒. มีประโยชน์
๓. ประยุกต์เป็นรูปแบบ
ใหม่
ถูกต้องทุกขั้นตอนตาม ผิด ๑- ๒ ข้อ
แนวทางการจัดทํา
โครงการ/โครงงาน
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
๑. นําเสนอน่าสนใจ
๒. เสียงดังฟังชัดเจน
๓. วาจาสุภาพ
๔. ตามกําหนดเวลา
ปฏิบตั ิได้ ๓ ข้อ
๑. ปฏิบัติได้จริง
๒. มีประโยชน์
๓. มีความคุ้มค่า
๔. ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปรับปรุง (๑)
สมาชิก ๓ คนขึ้นไป
ไม่ได้มีส่วนร่วม
ปฎิบัติไม่ได้เลย

ผิด ๒ – ๔ ข้อ

ผิด ๕ ข้อขึ้นไป

ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ

ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ

๖๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

บทเรียนที่ ๘
ชื่อวิชา ลูกเสือกับการสร้างจิตสํานึก (กรณีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้)

เวลา ๑๘๐ นาที

ขอบข่ายรายวิชา
ศึกษาคุณธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้

วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. บอกความเป็นมา และความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาได้
๒. ระบุวิธีการสืบสานและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาได้
๓. นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตนได้
วิธีสอน / กิจกรรม
๑. นันทนาการ เตรียมความพร้อม (๕ นาที)
๒. ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งเรียนรูท้ ี่จะไปศึกษาพร้อมชี้แจงแนวปฏิบัติตน
๓. มอบหมายภาระงาน โดยใช้ใบงาน เรือ่ ง การปลูกจิตสํานึก
๔. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๕. สรุป และประเมินผล การศึกษาแหล่งเรียนรู้
สื่อการสอน
๑. เพลง เกม
๒. ใบงาน เรื่อง การปลูกจิตสํานึก (ศึกษาแหล่งเรียนรู้)
การประเมินผล
๑. วิธีการวัดผล : การตอบแบบสอบถาม
๒. เครื่องมือวัด : แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้
๓. เกณฑ์การประเมินผล : มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

๖๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

เอกสารอ้างอิง
๑. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมองค์กรเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติภายในและต่างประเทศ สํานักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี www.identity.opm.go.th
๒. เอกสารแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ สถาบันวิจัยภาษา และ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. เอกสาร (อั ด สํ า เนา) เรื่ อ ง เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ “การมี จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ น ไทย” สํ า นั ก งาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เนื้อหาวิชา
๑. การปลูกจิตสํานึกโดยศึกษาแหล่งเรียนรู้

๖๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ใบงานที่ ๘
เรื่อง การปลูกจิตสํานึก (ศึกษาแหล่งเรียนรู้)
******
ชื่อกลุ่ม……………………………………………………..…………………..……………………………..
คําชี้แจง ให้สมาชิกในหมู่สรุปสาระสําคัญของความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้
ชื่อแหล่งเรียนรู้ …………………………………………………………………………………….………
ความรู้ที่ได้รบั
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………….…………………………
ความประทับใจ
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………….……………………………
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………..………….…………..…………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………

๖๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ชื่อแหล่งเรียนรู้............................................................................
วันที่....................เดือน...................................พ.ศ.................
******
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของนักเรียน
รายการประเมิน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ระดับความคิดเห็น
๔
๓
๒
๑

ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
เห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
กิจกรรมช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
ความประทับใจจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และแนะนําผู้อื่นได้

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………
…………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระดับการให้คะแนน
๔ หมายถึง
๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๖๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ส่วนที่ ๓
กิจกรรมเสนอแนะ

๖๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

แนวทางการจัดตั้งหน่วยลูกเสือคุณธรรมในสถานศึกษา
การจัดตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนดควร
ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๐๙ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรสํารวจข้อมูลลูกเสือ - เนตรนารี และ
ดําเนินการดังนี้
๑. รับสมัครนักเรียน และรวบรวมจํานวนลูกเสือ - เนตรนารี แต่ละประเภท แล้วเขียน
ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ (ใช้แบบ ลส. ๓) ดังนี้
๑.๑ ลูกเสือสํารอง หมายถึงนักเรียนชายที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ ๑ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ให้มีจํานวน ๒ – ๖ หมู่ หมู่ละ ๔ – ๖ คน
รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย (ข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๗๒) กองลูกเสือสํารองมีลูกเสือตั้งแต่
๘ – ๓๖ คน (ข้อบังคับ ฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ข้อ ๖)
๑.๒ เนตรนารีสํารอง หมายถึงนักเรียนหญิงที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ให้มีจํานวน ๒ – ๖ หมู่ หมู่ละ
๔ – ๖ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย (ข้อบังคับ ฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๗๒) กองเนตรนารีสํารองมี
เนตรนารีตั้งแต่ ๘ – ๓๖ คน
๑.๓ ลูกเสือสามัญ หมายถึงนักเรียนชาย ที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ ๒ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ให้มีใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ระดับช่วงชันที่ ๒ คือ ป.๔ - ป.๖ จํานวน ๒ – ๖ หมู่ หมู่ละ ๖ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่
และรองนายหมู่ด้วย (ข้อบังคับ ฯ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๘๔) กองลูกเสือสามัญมีลูกเสือตั้งแต่
๑๒ – ๔๘ คน (ข้อบังคับ ฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ข้อ ๖)
๑.๔ เนตรนารีสามัญ (เดิม ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๓๓) คือ ป.๕ - ป.๖ ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ระดับช่วงชั้นที่ ๒
คือ ป.๔ - ป.๖) จํานวน ๒ – ๖ หมู่ หมู่ละ ๖ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารี
สามัญ มีเนตรนารีตั้งแต่ ๑๒ – ๔๘ คน
๑.๕ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ช่วงชั้นที่ ๓ คือ ม.๑ – ม.๓ จํานวน ๒ – ๖ หมู่
หมู่ละ ๔ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีลูกเสือตั้งแต่ ๘ – ๔๘ คน
(ข้อบังคับฯ ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๘)
๑.๖ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ คือ ม.๑ - ม.๓ จํานวน ๒-๖ หมู่ หมู่ละ
๔ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีเนตรนารีตั้งแต่ ๘-๔๘ คน
๒. เริ่มทําการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ตามหลักสูตรกําหนด (รายละเอียดในบทที่ ๓)
๓. มีผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือประเภทนั้นๆ อย่างน้อยขั้นความรู้
เบื้องต้น ๑ คน ทําหน้าที่เป็นผู้กํากับกับ มีรองผู้กํากับอีก ๑ คนขึ้นไปเป็นผู้ช่วย (วิธีปฏิบัติของสํานักงานฯ
กลุ่มลูกเสือ ๑ กลุ่ม มีกรรมการกลุ่มไม่เกิน ๔๐ คน และ กองลูกเสือ ๑ กอง มีรองผู้กํากับไม่เกิน ๑๐ คน )
๔. ดําเนินการขออนุญาตโดยกรอกลงแบบคําขอ ต่อไปนี้ แบบละ ๓ ชุด
๖๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๔.๑ ล.ส.๑ ใบคําร้องขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
๔.๒ ล.ส.๒ ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๔.๓ ทําหนังสือนําของผู้บังคับบัญชา/ผู้ขออนุญาต ส่ง ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอ
อนุญาตต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ถึง เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อํานวยการลูกเสือ
จังหวัด ส่งใบแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ (ลส. ๑๓) ตําแหน่ง ผู้กํากับ หรือรองผู้กํากับ มาให้โรงเรียน
๕. เมื่อได้รับอนุมัติให้ตั้งกองได้แล้ว ให้ทําพิธีเข้าประจํากองและจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
ตามปกติ อย่างต่อเนื่อง (โรงเรียนจะได้รับ ลส. ๑๑ หรือ ลส. ๑๒ ให้ตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ จากสํานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ หรือ สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด)

กําหนดเกณฑ์การตั้งหน่วยลูกเสือคุณธรรมในสถานศึกษา
๑. สถานศึกษาต้องมีลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม อย่างน้อย ๒ หมู่ ๆ ละ ๔
– ๘ คน
๒. การผ่านเกณฑ์ให้ได้รับเครื่องหมายลูกเสือคุณธรรม
๒.๑ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม ๓ วัน ๒ คืน
๒.๒ ต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านคุณธรรมทุกด้าน ตามโครงสร้างหลักสูตรลูกเสือ
คุณธรรม จากคณะกรรมการ
๒.๓ ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่องคุณธรรมร่วมกับ
สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อย่างน้อย ๓ กิจกรรม
๒.๔ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคุณธรรมรับรองผลการปฏิบัติงาน
๓. ต้องมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยลูกเสือคุณธรรม ในโรงเรียนอย่างน้อย ๑ คน
๔. ต้องมีความเลื่อมใสในบทบาทหน้าที่ของลูกเสือคุณธรรม
๕. เครื่องหมายลูกเสือคุณธรรมต้องได้การรับรองจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ

๗๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ภาคผนวก

๗๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

คุณธรรม ๘ ประการ

๗๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๗๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๗๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๗๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๗๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๗๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๗๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๗๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๘๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

วันสําคัญของไทย

๘๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
( ๑ กรกฎาคม )

เพลงวชิราวุธรําลึก
วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา
พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย
ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณเทิดบูชา
มาเถิดลูกเสือสร้างความดี

ก่อกําเนิดลูกเสือมาข้าเลื่อมใส
เทิดเกียรติพระองค์ไว้ด้วยภักดี
ปฏิญาณ์รักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทยดังใจปอง

เพลงมหาธีรราช
เหล่าลูกเสือของธีรราช
ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น
พวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยารักษาชื่อ
สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน
ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย

๘๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ประวัติของลอร์ด เบเดน โพเอลล์

ลอร์ ด เบเดน โพเอลล์ มี ชื่ อ เต็ ม ว่ า โรเบิ ร์ ต สตี เ ฟนสั น สไมธ์ เบเดน โพเอลล์ (Robert
Stephenson Smyth Baden Powell ) ชื่อย่อ บี.พี. (B. P.) เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ เมื่อวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๐

บี.พี. และ โอลาฟ เซ็นต์ แคลร์ โซมส์
บี.พี. มีนิสัยร่าเริงเป็นคนช่างสังเกต มีความรอบรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สามารถเข้ากับทุกคนได้เป็น
อย่างดี จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก และรัฐบาลได้ส่งไปเรียนเพิ่มเติมที่แซนด์เฮิร์ท ซึ่งเป็น
โรงเรียนนายร้อยของอังกฤษอีก ๒ ปี ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ถูกส่งไปรับราชการที่ ประเทศอินเดีย ต่อมาได้ถูก
ส่งไปทําสงครามปราบปรามพวกก่อความไม่สงบในประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ ซึ่งมีภูมิ
ประเทศเต็มไปด้วยภูเขา ป่าไม้ ทําให้มีความชํานาญในวิชาป่าเป็นอย่างดี รวมทั้งจากแอฟริกา
จากประสบการณ์ที่สะสมไว้ บี.พี. ได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า
Scouting For Boys และ คําว่า Scout จึงใช้เป็นคําเรียก ผู้ที่เป็น ลูกเสือ ซึ่งมีความหมายมาจาก
S
ย่อมาจาก
Sincerity
แปลว่า
ความจริงใจ
C
ย่อมาจาก
Courtesy
แปลว่า
ความสุภาพอ่อนน้อม
O
ย่อมาจาก
Obedience แปลว่า
การเชื่อฟัง
U
ย่อมาจาก
Unity
แปลว่า
ความเป็นใจเดียวกัน
T
ย่อมาจาก
Thrifty
แปลว่า
ความประหยัด
และในปีนี้เอง ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นกองแรกในประเทศอังกฤษ รวมทั้งเครือจักรภพ จน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ที่ ๑ ทรงรับอุปถัมภ์ภก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งกองลูกเสือขึ้น
เป็นกลุ่มประเทศที่ ๒ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นประเทศที่
๓ ของโลก

๘๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

การตั้งกองลูกเสือในเมืองไทย

กองเสือป่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง
กองลูกเสือป่าขึ้น ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๔ ให้ข้าราชการพลเรือนเข้ารับการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้น
ทางด้านจิตใจให้เป็นผู้ที่มีความรักชาติ มีมนุษยสัมพันธ์ และความเสียสละ
ต่อมาเมื่อกิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงแล้ว พระองค์มีพระราชดําริว่า บุตรของเสือป่าก็ควรจะ
ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นพลเมืองดีตั้งแต่เยาว์วัย ดังนั้นจึงมีพระบรมราชโองการ ณ วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๔๕๔ ให้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรก ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (ปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธ ) เป็นกอง
ลูกเสือในพระองค์เรียกว่า กองลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ ๑ หรือกองลูกเสือหลวงได้ทําพิธีเข้าประจํากอง เมื่อ วันที่ ๒
กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔ โดยพระราชทานคติพจน์ ให้แก่คณะลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ผู้ที่เป็นลูกเสือ
ไทยคนแรกคือ นายชัพน์ บุญนาค

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และนายชัพน์ บุญนาค

๘๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

เครื่องแบบลูกเสือสมัยก่อตั้ง
ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ คณะลูกเสือไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมัชชาลูกเสือโลก ซึ่งเป็นกลุ่มแรก
มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม ๓๑ ประเทศ และถือว่าเป็นสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งคณะลูกเสือโลก
อนึ่งพระองค์ได้มีพระราชดําริจะจัดตั้งกองลูกเสือหญิง และจะจัดให้มีงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ แต่
งานทั้ ง ๒ อย่ า งยั ง ไม่ ทั น เสร็ จ สิ้ น ภารกิ จ พระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ สวรรคตเสี ย ก่ อ น ต่ อ มาเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๐
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้า ฯ ให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ใน
บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ จากนั้นจึงได้จัดให้มีการอบรมลูกเสืออีกหลายรุ่น จนกระทั่งปี ๒๔๗๕
เป็นปีสุดท้าย
ในยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
ทรงดํารงตําแหน่งสภานายกสภากรรมการกลาง
จัดการลูกเสือแห่งชาติ และพระองค์เจ้าธานีนิวัติ
ทรงดํารงตําแหน่งอุปนายกสภา ฯ

ปี พ.ศ.๒๔๗๖ จัดตั้งกองลูกเสืออยู่ในสังกัดกรมพลศึกษา มีการประกาศใช้ตราประจําคณะลูกเสือ
และกฎลูกเสือ ๑๐ ข้อ มีการเปิดอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ ซึ่งเรียกในทางราชการว่า การฝึก อบรมวิชาพล
ศึกษา (ว่าด้วยลูกเสือ ประจําปี พ.ศ.๒๔๗๘ ใช้เวลาอบรม ๑ เดือน และมีการประกาศตั้งกองลูกเสือสมุทร
เสนา)
๘๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้มกี ารประกาศ พระราชบัญญัติกําหนดลักษณะธงประจํากองของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และธงประจํากองลูกเสือ
พ.ศ.๒๔๘๒ มีประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ ให้ตั้งสภากรรมการกลางลูกเสือแห่งชาติ จังหวัด
ลูกเสือ อําเภอลูกเสือ และแบ่งลูกเสือออกเป็น ๒ เหล่า คือ ลูกเสือเสนา และลูกเสือสมุทรเสนา
ต้นยุครัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ กิจการลูกเสือเริ่มกลับมา
เจริญก้าวหน้าอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ แล้วตรา
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๙๐ ขึ้นแทน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
๑. ทําบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ให้กําเนิดลูกเสือแห่งประเทศไทย
๒. จัดนิทรรศการ เผยแพร่ประวัติความเป็นมาของลูกเสือ และผลงานต่าง ๆ
๓. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันลูกเสือ เช่น จัดพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทําบุญ มอบเหรียญ
ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ หรือเหรียญลูกเสือให้ลูกเสือที่ทําคุณประโยชน์ มีการทบทวนคําปฏิญาณและกฎ
ลูกเสือ เดินสวนสนาม หรือนําพวงมาลัยไปถวายบังคมที่พระบรมรูป พระบรมราชานุสรณ์ หรือสถานที่ที่
ราชการกําหนด
๔. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์

บําเพ็ญสาธารณประโยชน์
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ถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ
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วันแม่แห่งชาติ
( ๑๒ สิงหาคม )

แม่รักลูกผูกดวงจิตคิดแต่ลูก
แม่รักลูกผูกจิตสายสัมพันธ์
อันพระคุณแม่ยิ่งกว่ามหาสมุทร
พระคุณแม่มากล้นรักจากใจ

แม่พันผูกห่วงหาอาทรมั่น
ตัวของฉันรักการเป็นแม่เอย
พระคุณแม่สูงสุดเปรียบใดได้
ที่ส่องให้ลูกเดินเจริญวัย

ประวัติความเป็นมาของวันแม่
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดงานวันแม่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งมีการจัดงานเป็น
ครั้งแรกและได้รับความสําเร็จด้วยดี เนื่องจากประชาชนให้การสนับสนุนมีการจัดพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
การประกวดคําขวัญวันแม่ การประกวดแม่แห่งชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสําคัญของแม่ และ
เพื่อเพิ่มความสําคัญในวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจําปีของชาติตามประกาศ
ของรัฐบาล พณ ฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่า “วันแม่แห่งชาติ”
ต่อมาในปี ๒๕๑๙ ทางราชการได้เปลี่ยนให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

การปฏิบัติดีของลูกที่มีต่อแม่
๑.
๒.
๓.
๔.

ประพฤติตนเป็นคนดี
ช่วยเหลือการงานในบ้าน และอื่น ๆ ทีท่ ่านทํา
ยามท่านชรา หรือเจ็บป่วยต้องช่วยดูแล
เมื่อมีหน้าที่การงานเลี้ยงชีพได้ให้ตอบแทน
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ลูก ๆ ทุกคน ควรรูว้ ่า ความหวังของแม่ที่มีต่อลูก ๓ หวัง คือ

ยามแก่เฒ่า
ยามป่วยไข้
เมื่อถึงยาม
หวังลูกช่วย

หวังเจ้า
หวังเจ้า
ต้องตาย
ปิดตา

เฝ้ารับใช้
เฝ้ารักษา
วายชีวา
เมื่อสิ้นใจ

กิจกรรมต่าง ๆ ในวันแม่ทคี่ วรปฏิบัติ
๑. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
๒. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น จัดนิทรรศการ จัดประกวดเรียงความ บทความ คําขวัญ
เกี่ยวกับวันแม่
๓. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพื่อรําลึกถึง
พระคุณแม่
๔. นําพวงมาลัยดอกมะลิไปไหว้ขอพรแม่
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วันวชิราวุธ
( ๒๕ พฤศจิกายน )

ความเป็นมาของวันวชิราวุธ
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กําหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับ
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่
เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและ
ลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ทางการจึงกําหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี ๑ ของวันที่
๒๖ พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่
๖ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
และองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง (สมเด็จพระนาง
เจ้าเสาวภาผ่องศรี) พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระ
มารดารวม ๘ พระองค์ ซึ่งมีพระอนุชาองค์เล็กคือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๗
เมื่อพระชนมพรรษาเจริญครบเดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระนามว่า
"สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ" ในปี พ.ศ.๒๔๓๑ เมื่อมีพระชนมพรรษา ๘ พรรษา ทรงได้รับ
การสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้า "กรมขุนเทพทวาราวดี" ให้ทรงมีพระเกียรติยศเป็นชั้นที่ ๒ รองจากสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร และได้มีพระราชพิธีโสกันต์ในเดือนธันวาคม
พุทธศักราช ๒๔๓๕
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ขณะทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ทรงศึกษาความรู้จาก พระศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พระยา
อิศรพันธ์โสภณ (หนู อิศรางกูร ณ อยุธยา) และหม่อมเจ้าประภากร ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยาบําราบปรปักษ์ ทั้งในพระบรมมหาราชวัง และโรงเรียนสวนกุหลาบ จนเมื่อมีพระชนมพรรษา ๑๒ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศ
อังกฤษ นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ
ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎ
ราชกุมารได้สวรรคตเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๓๗ พระองค์จึงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระอิสริยยศ ขึ้น
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สืบแทน และได้ประกอบพระราชพิธีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗
มกราคม พ.ศ.๒๔๓๗ ที่ประเทศไทย และที่สถานทูตไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม
พ.ศ.๒๔๓๗ พระองค์ทรงมีพระราชดํารัสอันเป็นพระวาทะอมตะว่า "ข้าพเจ้ากลับไปยังประเทศสยามเมื่อใด
ข้าพเจ้าจะเป็นไทยให้ยิ่งกว่าวันที่ออกเดินทางมา"
พระองค์ทรงศึกษาสรรพวิชาหลายแขนง ทั้งการทหารบกที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิสต์ วิชา
ประวัติศาสตร์และกฎหมายทีว่ ิทยาลัยไครสต์เซิช มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และทรงพระราชนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง The War of the Polish Succession แต่ระหว่างที่ศึกษาอยู่ ทรงพระประชวรด้วย
พระโรคพระอันตะ (ไส้ติ่ง) อักเสบ ทําให้ต้องทรงรับการผ่าตัดทันที จึงทรงพลาดโอกาสที่จะได้รับปริญญา
ปี พ.ศ.๒๔๔๗ พระองค์เสด็จออกผนวชตามราชประเพณี ประทับอยู่ประจําวัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินยุโรปครั้งที่ ๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานอํานาจในราชกิจไว้แด่พระองค์ในฐานะทรงเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๓
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ ซึ่งตรงกับวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครานั้น
พระองค์ยังทรงโทมนัสกับการสูญเสียพระชนมชีพของสมเด็จพระบรมชนกนาถ จนกระทั่งเหล่าพระบรมวงศานุ
วงศ์ เสนาบดี ข้าราชการชั้นต่าง ๆ มาเข้าเฝ้าเพื่อกราบถวายบังคมอัญเชิญเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชเป็น พระเจ้า
แผ่นดินสืบต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๖ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระ
นามว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๔๖๘ แต่หลังจากนั้นเพียง ๑ วันคือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เวลา ๑ นาฬิกา ๔๕ นาที
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทร รวมพระชนม
พรรษา ได้ ๔๕ พรรษา รวมเสด็จดํารงสิริราชสมบัติได้ ๑๕ พรรษา
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ด้านกิจการเสือป่าและลูกเสือ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๕๔ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มี
คุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี โดยเหล่าเสือป่าจะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบทั่วไปในเมือง
ขณะเดียวกันก็ได้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นทีโ่ รงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง
อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" และ
ดัง
พระราชนิพนธ์บทละครพูดเรือ่ ง หัวใจนักรบ และความดีมีไชย ทีแ่ สดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับ
บทบาทและหน้าที่ของลูกเสือ

๙๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

วันพ่อแห่งชาติ
( ๕ ธันวาคม )

คําสอนของพ่อ
.......คนไม่ มี ค วามสุ จ ริ ต คนไม่ มี ค วามมั่ น คง ชอบแต่ มั ก ง่ า ย ไม่ มี วั น จะสร้ า งสรรค์
ประโยชน์ส่วนรวมที่สําคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทํางานสําคัญที่
ยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สําเร็จ......
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

ประวัติความเป็นมาของวันพ่อ
วันพ่อแห่งชาติ ได้มีการจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์
เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม คณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้
กําหนดให้ “ดอกพุทธรักษา” ดอกไม้ที่มีนามมงคลนี้ เป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาติ

จุดประสงค์ของการจัดงานวันพ่อ
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อเทิดบูชาพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเทิดทูนพระคุณพ่อ และยกย่องบทบาทความสําคัญของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญู
เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ ได้สํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
๙๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ในการจัดงานวันพ่อ ได้มีการยกย่องพ่อตัวอย่างขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องเทิดทูน
สนับสนุนพ่อผูค้ วรเป็นแบบอย่าง

คณะกรรมการวันพ่อได้กาํ หนดคุณสมบัติพ่อตัวอย่างไว้ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป
ส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรและธิดา
นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด
งดเว้นอบายมุขทุกชนิด
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน
มีภรรยาคนเดียว

หน้าที่ของบิดามารดาพึงมีต่อบุตร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เลี้ยงดูและสั่งสอนห้ามมิให้ทําชั่ว
ให้ตั้งอยู่ในความดี
ให้ศึกษาศิลปวิทยา
หาคู่ครองที่สมควรให้
มอบทรัพย์สมบัติให้ดูแลเมื่อถึงเวลาอันควร

หน้าทีข่ องบุตรพึงมีต่อบิดามารดา
๑. เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นการตอบแทน
๒. ช่วยเหลือการงานในบ้านและอื่น ๆ ที่ท่านทํา
๓. ดํารงวงศ์สกุล ประพฤติตนเป็นคนดี
๔. ประพฤติตนให้เป็นผู้ควรรับทรัพย์มรดก
๕. เมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว ทําบุญอุทศิ ส่วนกุศลไปให้
๖ ยามท่านชราหรือเจ็บป่วยต้องช่วยดูแล
๗. เมื่อมีหน้าที่การงานเลี้ยงชีพได้ให้ตอบแทน
ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม หลังจากทําพิธีเทิดพระเกียรติ อาเศียรวาท
ราชสดุดี ถวายพานพุ่มดอกไม้ และทําพิธีเสร็จแล้ว ก็มกั จะมีพิธีวันพ่อต่อไป โดยการเชิญพ่อของนักเรียนมา
ให้ลูก ๆ กราบด้วยดอกพุทธรักษา หรืออืน่ ๆ พิธีตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบตั ิในวันพ่อแห่งชาติ
๑. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
๒. จัดกิจกรรมเกีย่ วกับการส่งเสริมยกย่องผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อตัวอย่าง
๓. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลและรําลึกถึงพระคุณของพ่อ

๙๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

วันอาสาฬหบูชา
( ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ )

ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ของทุกปี จะตรงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นัน่ คือ "วัน
อาสาฬหบูชา" ทั้งนี้ คําว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ ๒ แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ
อาสาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคํา ๒ คํา คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน ๘ ทางจันทรคติ กับคําว่า บูชา ที่
แปลว่า การบูชา เมื่อนํามารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญใน
เดือน ๘
วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒
เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระ
มหานาม และพระอัสสชิ ทีป่ ่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้
บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
จึงถือว่าวันนี้มพี ระรัตนตรัยครบ องค์สาม
บริบูรณ์ครัง้ แรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึน้ ก่อนพุทธศักราช
๔๕ ปี
ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว่า
พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระ
อัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สําเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธ ศาสนา
พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็นพระ
อริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตา
เห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลําดับ
สําหรับใจความสําคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสําคัญ ๒ ประการ คือ
๑. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุ
ถึงจุดหมายได้ มิใช่การดําเนินชีวติ ที่เอียงสุดสองอย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ
๙๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลง
เพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขลั ลิกานุโยค
การสร้างความลําบากแก่ตน ดําเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บําเพ็ญตบะการทรมานตน คอย พึ่ง
อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดําเนินชีวิตแบบที่กอ่ ความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวม
เรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค
ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดําเนินชีวิต
ด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือมรรคมีองค์ ๘
ได้แก่
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทําสิ่งที่ดีงาม
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคํา
๔. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ คือ ทําการที่
๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบําเพ็ญ
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทําการด้วยจิตสํานึกเสมอ ไม่เผลอ
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่
๒. อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลทีห่ ่างไกลจากกิเลส
๑. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกําหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริง
ว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่ง ไม่เที่ยง มี
การเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึด
๒. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสําคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือ
เส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัย
๓. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดําเนินชีวิตด้วย
การใช้
๔. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการดังกล่าว
ส่วนพิธีกรรมโดยทั่วไปทีน่ ิยมกระทําในวันนี้ คือ การทําบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา
และสวดมนต์ ในตอนค่าํ ก็จะมีการเวียนเทียนทีเ่ ป็นการสืบทอดประเพณีอนั ดีงามของไทยเรา ดังนั้น
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอด
โปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสําหรับการดําเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้...

๙๖
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เพลงประกอบการจัดกิจกรรม

๙๗
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๑. เพลง ๓D
Democracy Decency Drug
นโยบายหลัก เน้นหลักการศึกษา
ร่วมสอนสั่ง เนื้อหา ตามหลักวิชา เพื่อภายภาคหน้าได้เยาวชนดี (ทํานอง)
เน้น ๓D โรงเรียนดีใกล้บ้าน
เริ่ม D๑ มีเหตุมีผล
D๒ ตามครรลองคุณธรรม
ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ นิยมไทย

โรงเรียนในฝันของเราทุกคน
เทิดองค์ภูมิพลรักประชาธิปไตย
เด็กไทยน้อมนํา กตัญญูเต็มหัวใจ
หลักพอเพียงสอนไว้ให้ประมาณตน (ทํานอง)

D ๓ ห้ามยุ่งเสพแม้เพียงนิด
จงห่างไกลยาเสพติดเกิดเยาวชน
ออกกําลังเล่นกีฬาดีกว่า
ชีวิตไร้ค่าเสียน้ําตาจนเอ่อล้น
เรียนฟรี ๑๕ ปีมีคุณภาพ
ผู้ปกครองยอมรับว่าได้ผล
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ความสุขถาวรของพี่น้องประชาชน
เข้ามาจับมือรวมพลังสร้างสรรค์
ยกผลสัมฤทธิท์ ั่วกันวิชาการส่งผล
สมเจตนารมณ์ ๓D นําระบบ ICT มาพัฒนาคน
ทําโรงเรียนดีใกล้บ้านสุดยอดโรงเรียนในฝันเป็น ๓D กันทุกคน (ทํานอง)
********************

เพลงเกี่ยวกับคุณธรรม
สังคมไทยควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมไทย ส่งเสริมพัฒนา
จิตใจความคิดของผู้เรียนให้สู งขึ้น เพื่อยกจิตวิญญาณของคนให้สูงขึ้นด้วย คุณธรรม สังคมไทยจึงจะเป็น
สังคมคุณธรรมนํ าความรู้ การศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขสําคั ญในการพัฒนาสั งคมคุณธรรม ฉะนั้ นหากครูมี
การบูรณาการคุณธรรมกับการเรียนการสอนทุกวิชา โดยเกิดการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนอย่างมีมีส่วนร่วม
และสนุกกับการเรียนรู้จากการสร้างบรรยากาศที่ดี แรงบันดาลใจ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีเมตตาแก่ผู้เรียน
อย่างแท้จริง ลดการชิงดีชิงเด่น เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม และอีกหนึ่งแนวทางใน การจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมนั้น ก็คือ การนําบทเพลงไปสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ในกระบวน การสอนด้วยบท
เพลงเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะ ๘ คุณธรรมพื้นฐาน บทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมมีอยู่หลายบทเพลง แต่ขอ
นําเสนอตัวอย่างบทเพลง ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคุณครูที่จะใช้นําเข้าสู่บทเรียนเพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมต่อไป

๙๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๒. เพลง คุณธรรมสี่ประการ
(พร้อม)

*คุณธรรมสี่ประการองค์พระภูบาลประทานประชา..
ให้ทุกคนร่วมศึกษา และน้อมนํามาปฏิบัติตน
คุณธรรมอยู่กับใคร ชีวิตวิไลประเสริฐเลิศล้น
คุณธรรมอยู่กับปวงชน ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองวัฒนา
(ญ) ประการแรกคือความจริงใจ
สัจจะคงไว้ทั้งใจวาจา
กอรปกิจกรรมนานา
ให้มีคุณค่าให้ความเป็นธรรม
(ช) ประการสองคือการข่มใจ
มิให้อ่อนไหวผิดพลาดถลํา
ความดีที่ช่วยกันทํา
ล้วนนําสังคมชีวิตสดใส
(ญ) ประการสามทําใจทําตน
อดออมอดทนและยอมอดกลั้น
ไม่ล่วงความดีดึงดัน
ยึดมั่นในความสัตย์สุจริตใจ
ประการสี่ละวางความชั่ว
มิเห็นแก่ตัว ห่วงประโยชน์ชาติไว้
เพื่อชาติเจริญก้าวไกล
ผองไทยร่มเย็นล้วนเป็นมงคล
ซ้ํา * (๒ รอบ) และซ้ําทั้งเพลง

๓. เพลง ความซื่อสัตย์
ชาวไทยควรถือปฏิบัติ
ความซื่อสัตย์นั้นจะช่วยเชื่อม
ความซื่อสัตย์ในสัจจะวาจา
ช่วยบ้านเมืองรุ่งเรืองดํารง
เศรษฐกิจมั่นคง
ไม่โกงไม่กินสินบน
ทําความดีให้เป็นนิสัย
ให้เขาเสียศรัทธา
เป็นสมบัติของคนดี
ไม่ต้องกู้ยืมใครเขามา
ก็สามารถพัฒนา เมืองไทยให้รุ่งเรือง

ใช้ความซื่อสัตย์ขจัดความเสื่อม
ให้ใจเราเอื้อมถึงกันมั่นคง
จะช่วยนําพาชีวิตให้สูงส่ง
ช่วยบ้านเมืองรุ่งเรืองดํารง
เพราะความซื่อตรงจริงใจ
เป็นสุจริตชนแล้วมีคนรักใคร่
ไม่หลอกลวงใคร
ความซื่อสัตย์
ในตัวเรามีไม่ต้องไปซื้อหา
ไม่ต้องกู้ยืมใครเขามา
(ซ้ําทั้งเพลง)

๙๙
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๔. เพลง พ่อแห่งชาติ
ลูกเกิดมาในชาตินี้
ลูกโชคดีมีสุขใจ
ได้เกิดมาเป็นลูกไทย
ลูกมีพ่อยิ่งใหญ่
ก้องไกรเกริกนาม
พ่อมีใจคอยเกื้อหนุน
พ่อมีบุญคุ้มเขตคาม
ลูกมีทุกข์ในป่าหนาม
ไกลเพียงไหน
พ่อตามให้ความเย็นใจ
* พ่อ.....คือองค์ภูมิพล ฯ
ลูกเทิดบนกระหม่อมเหนือใคร
ขอถวายสมญายิ่งใหญ่
พ่อไทย...และพ่อแห่งชาติแห่งชน
** แผ่นดินไทยคงสุขศรี
ตราบยังมีพ่ออยู่ยล
โอ้พระคุณพ่อท้วมท้น
ขอให้พระชีพชนม์
ยิ่งยงทรงพระเจริญ
ซ้ํา *, **

๕. เพลง หนึ่งในโลก
หนึ่งในใจของไทยประชา
หนึ่งใต้ฟ้าของเมืองสยาม
หนึ่งด้วยเดชะบารมีลือนาม
ปกเขตคามทั่วไทยร่มเย็น
หนึ่งในรัฐนักพัฒนา
หนึ่งราชาที่โลกได้เห็น
หนึ่งด้วยคุณธรรมที่ทรงบําเพ็ญ
ดับลําเค็ญ ของปวงประชา
องค์พระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์
ที่ครองราชย์นานเนาในหล้า
ทรงเป็นเอกองค์ในพสุธา
เกริกก้องฟ้าพระบารมีอนันต์
หนึ่งในแสนมิแม้นมิปาน
หนึ่งในล้านมิเทียมเทียบทัน
หนึ่งในโลกหนึ่งเดียว
หนึ่งเดียวเท่านั้น
มหาราชันองค์ภูมิพลฯ
องค์พระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์
ที่ครองราชย์นานเนาในหล้า
ทรงเป็นเอกองค์ในพสุธา
เกริกก้องฟ้าพระบารมีอนันต์
หนึ่งในแสนมิแม้นมิปาน
หนึ่งในล้านมิเทียมเทียบทัน
หนึ่งในโลกหนึ่งเดียว
หนึ่งเดียวเท่านั้น มหาราชัน องค์ภูมิพลฯ

๑๐๐
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๖. เพลง พุทธรักษาบูชาพ่อ
เหลืองอร่ามนามพุทธรักษา
น้อมคํานึงถึงองค์พระสัมพุทธ
สีแสนงาม
สัญลักษณ์วันพ่อ
เหมือนมีพ่อมี
พุทธรักษา
เหลืองวิไลช่อไสวในวันพ่อ
พ่อคือพระแสนประเสริฐเลิศกมล
* ถึงวันพ่อลูกขอพรทั่วทิศ
ชีวิตพ่อเจิดจ้า
น้อมใจภาวนา
ซ้ํา *

สมชื่นชูบูชาสิ่งสูงค่าสูงสุด
บริสุทธิ์พุทธศาสน์ปราศราคี
นามเพราะเหมาะจริงหนอ
เหลืองลออทุกที่
พระปกป้องปรานี
มีความหมายเป็นมิ่งมงคล
ลูกวอนขอพุทธรักษ์พิทักษ์ผล
ให้ชีพชนม์ให้ตัวตนลูกเกิดมา
พุทธรักษ์ประสิทธิ์
ขอกราบพ่อมอบช่อพุทธรักษา
พุทธรักษาบูชาพ่อ

๗. เพลง รักกันไว้เถิด
(ทํานอง คําร้อง และขับร้อง : นคร ถนอมทรัพย์)
(สร้อย ) รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
เชื้อสายประเพณี ไม่มีขีดกั้น
ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่
ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจ
ซ้ํา (สร้อย)....
ทะเลแสนงาม ในน้ํามีปลา
สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น บรรพชนให้ไว้
ซ้ํา (สร้อย)....
แหลมทองโสภา ด้วยบารมี
ใครคิดบังอาจหมิ่น ถิ่นทององค์ไท้
ซ้ํา (สร้อย)....

จะเกิดภาคไหนๆ ก็ไทยด้วยกัน
เกิดใต้ธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย
เกิดถิ่นเดียวกันแท้ เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม
เห็นสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัมพันธ์
พืชพันธุ์ดื่นดาษตา ไร่นารวงทองไสว
เราลูกหลานไทย จงร่วมใจ รักษาให้มั่น
ปกเกล้าเหล่าไทยนี้ ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส
เราพร้อมพลีใจ ป้องถิ่นไทยและองค์ราชัน

๘. เพลง อย่าเกียจคร้าน
อย่าเกียจคร้าน
งานหนักงานเบา
ไม่ทํางานหลบหลีกงาน
แก่จนตายขอทํานายว่าไม่เจริญ

การทํางานนะพวกเรา
เหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย
เฝ้าเกียจคร้านเอาแต่สบาย
แก่จนตายขอทํานายว่าไม่เจริญ
๑๐๑
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๙. เพลง ตรงต่อเวลา
ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
เราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา
วันเวลาไม่เคยคอยใคร

ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
วันคืนไม่คอยท่า
วันเวลาไม่เคยคอยใคร

๑๐. เพลง ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี
หากว่าใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้
มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไป
คดโกงแล้วใครจะรับไว้เข้าร่วมการงาน

๑๑. เพลง ความเกรงใจ
ความเกรงใจ เป็นสมบัติของผู้ดี ตรองดูซี ทุกคนก็มีหัวใจ
เกิดเป็นคน ถ้าหากไม่เกรงใจใคร คนนั้นไซร้ไร้คณ
ุ ธรรมประจําใจ

๑๒. เพลง ช่วยกันทํางาน
งานสิ่งใด งานสิ่งใด
มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย
ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง
เราต้องช่วยกัน

แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
จําไว้ทุกคนต้องทํางาน
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน

๑๓. เพลง ฉันคือคนไทย
ฉันนี้หรือคือคนไทย ทั้งกายใจ
ถึงจะอยู่ถิ่นใดไม่สําคัญ
ขวานทองดินแดนแผ่นดินเรา
ระลึกถึงถิ่นกําเนิดไม่รู้คลาย

สายเลือดไทย หัวใจคงมั่น
บรรพบุรุษของฉันคือคนไทย
ภูมิลําเนาปู่ย่าตายาย
ชีพมลายก็ไม่ลมื ความเป็นไทย

๑๐๒
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๑๖. เพลง “แม่”
(ขับร้องโดย

เสก โลโซ)

ป่านนี้ จะเป็นอย่างไร จากมาไกล แสนนาน คิดถึง คิดถึงบ้าน
จากมาตั้งนาน เมื่อไรจะได้กลับ แม่จ๋า แม่รู้บ้างไหม ว่าดวงใจ ดวงนี้เป็นห่วง
จากลูกน้อย ทีแ่ ม่ห่วงหวง อยู่เมืองหลวง ศิวิไลซ์ ไกลบ้านเรา
* คิดถึงแม่ขึ้นมา น้ําตามันก็ไหล อยากกลับไป ซบลงที่ตรงตักแม่
ในอ้อมกอด รักจริง ที่เที่ยงแท้ ในอกแม่ สุขเกินใคร
อีกไม่นาน ลูกจะกลับไป หอบดวงใจ เจ็บช้ําเกินทน
เก็บเรื่องราว วุ่นวายสับสน ใจที่วกวน ของคนในเมืองกรุง ( ซ้ํา * )

๑๗. เพลง “ใครหนอ”
(ขับร้องโดย ดาวใจ ไพจิตร, ศรีไศล สุชาติวุฒิ)

ใครหนอ รักเราเท่าชีวี
ใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกาย
ใครหนอ เห็นเราเศร้าทรวงใน
ใครหนอ รักเราดังดวงแก้วตา
* จะเอาโลกมาทําปากกา
เอาน้ําหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด
** ใครหนอ รักเราเท่าชีวัน (เท่าชีวัน)
ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ
ใครหนอ รักเราเท่าชีวัน (เท่าชีวัน)
ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ

ใครหนอปราณีไม่มีเสื่อมคลาย
รักเขาไม่หน่าย มิคิดทําลาย ใครหนอ
ใครหนอ เอาใจปลอบเราเรื่อยมา
รักเขากว้างกว่าพื้นพสุธานภากาศ
แล้วเอานภามาแทนกระดาษ
ประกาศพระคุณไม่พอ
ใครหนอ ใครกันให้เราขีค่ อ (คุณพ่อ คุณแม่)
รู้แล้วละก็อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ
ใครหนอ ใครกันให้เราขี่คอ (คุณพ่อ คุณแม่)
รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ
(ซ้ํา *, **)

๑๐๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๑๘. เพลง อิ่มอุ่น
(ขับร้องโดย ศุ บุญเลี้ยง)
อุ่นใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
รักเจ้าจึงปลูก รักลูกแม่ย่อมห่วงใย
ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา
อิ่มใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
น้ํานมจากอก อาหารของความอาทร
ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง
ใช่เพียงอิ่มท้อง
อุ่นไอรัก อุ่นละมุน

อุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตระกอง
ไม่อยากจากไปไกล แม้เพียงครึ่งวัน
ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน
อิ่มอกอิ่มใจ อิม่ รักลูกหลับนอน
แม่พร่ําเตือนพร่ําสอน สอนสัง่
ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป
ที่ลูกร่ําร้องเพราะต้องการไออุ่น
ขอน้ํานมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน

๑๙. เพลง พระคุณที่สาม
ครูบาอาจารย์ ที่ท่านประทาน ความรู้มาให้ อบรมจิตใจ ให้รู้ผิดชอบ ชั่วดี
ก่อนจะนอน สวดมนต์อ้อนวอนทุกที
ขอกุศล บุญบารมี ส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น
ครูมีบุญคุณ จะต้องเทิดทูน เอาไว้เหนือเกล้า
ท่านสั่งสอนเรา อบรมให้เรา ไม่เว้น
ท่านอุทิศ ไม่คดิ ถึงความยากเย็น สอนให้รู้ จัดเจน
เฝ้าแนะ เฝ้าเน้น มิได้อําพราง
* พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใคร เปรียบเปรย ครูไว้ ว่าเป็นเรือจ้าง
ถ้าหากจะคิด ยิ่งคิดยิ่งเห็น ว่าผิดทาง
มีใครไหนบ้าง แนะนําแนวทาง อย่างครู
บุญเคยทํามา ตั้งแต่ปางใด เรายกให้ท่าน
ตั้งใจกราบกราน เคารพคุณท่าน กตัญญู
โรคและภัย อย่ามาแผ่วพาน คุณครู ขอกุศลผลบุญค้ําชู
ให้ครูมสี ุข ชั่วนิรันดร..................
ให้ครูมสี ุข ชั่วนิรันดร ............................

๒๐. เพลง “เด็กเอ๋ยเด็กดี”
เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซ้ํา)
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาคําให้มั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน ห้า ยึดมั่นกตัญญู หก เป็นผู้รู้รักการงาน เจ็ด ต้องศึกษาให้
เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจ ไม่คร้าน แปด รู้จกั ออมประหยัด เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดการ น้ําใจ
นักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับการณ์สมัยชาติพัฒนา สิบ ทําตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติ
ต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กดีที่พาชาติไทยเจริญ
๑๐๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๒๑. เพลง รู้รักสามัคคี
(ประพันธ์เนื้อร้องโดย อ.นคร ถนอมทรัพย์)

(ญ) เพื่อนร่วมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
ด้วยวิญญาณความเป็นไทยเชื่อมใจเราอยู่
(ช) มาเถิดมาชูธงไทยมิให้ใครหลู่
ร่วมเชิดชูชื่อไทยให้โลกศรัทธา
*(ญ) ราโชวาทให้คนไทยร่วมใจรักกัน
ร่วมสร้างสรรค์จรรโลงไทยให้วัฒนา
(ช) เลิกขัดแย้งรวมพลังคิดสร้างคุณค่า
ร่วมหันมารู้รักรู้สามัคคี
**(พร้อม) รู้รักสามัคคี รู้รักสามัคคีให้คํา ๆ นี้เรามาจํากันให้ขึ้นใจ
รู้รักสามัคคี รู้รักสามัคคี
ให้คํา ๆ นี้องค์ภูมีทรงให้ผองไทย
(พูด) เพื่อนร่วมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
ด้วยวิญญาณความเป็นไทยเชื่อมใจเราอยู่
มาเถิดมาชูธงไทยมิให้ใครหลู่
ร่วมเชิดชูชื่อไทยให้โลกศรัทธา
(พร้อม) * ** ** **

๒๒. เพลง มองคนในแง่ดี
(ทํานอง รําวง)

มองคนในแง่ดี
เราจะมีอารมณ์แจ่มใส
มองคนในแง่ร้าย
พาจิตใจเราให้ขุ่นมัว
เป็นธรรมดาของคน
มีสิ่งปะปนทั้งดีและชั่ว
* มองความดีของเขาให้ทั่ว (ซ้ํา) ส่วนความชั่วเรามองข้ามไป

๒๓. เพลง ลูกเสือคุณธรรม ๘ ประการ
ทํานอง หลงเสียงนาง

คําร้อง ศิริณี บุญปถัมภ์

(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
คุณธรรม ประจํา ลูกเสือไทย
คุณธรรม ๘ ประการ นั้นนํามา
ซื่อสัตย์ ประหยัด และ ขยัน
ความสุภาพน้อมนํามีน้ําใจ

มีน้ําใจ เป็นมิตร จิตอาสา
ให้นําพา สามัคคี มีวินัย
สะอาดสรรค์ทงั้ กายและจิตใจ
เราทําได้ ลูกเสือคุณธรรม

๒๔. เพลง ความขยัน
ทํานอง หลงเสียงนาง

(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
ความขยัน นัน้ คือความตั้งใจ
อดทน รักงาน จิตปลูกฝัง
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
พยายามจิตใจไม่ท้อถอย
กล้าเผชิญอุปสรรคและปัญหา

คําร้อง ศิริณี บุญปถัมภ์

ทําอะไรให้ทําอย่างจริงจัง
ปฏิบัติดังเป็นนิสัยให้ชินชา
อีกต้องคอยใช้สติและปัญญา
นี่แหละหนา ลูกเสือคุณธรรม
๑๐๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๒๕. เพลง ความประหยัด
ทํานอง หลงเสียงนาง

คําร้อง ศิริณี บุญปถัมภ์

(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
ลูกเสือเก็บออมถนอมทรัพย์สิน
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
ใช้ทรัพย์สิน สิง่ ของอย่างคุ้มค่า
ดําเนินชีวิตเรียบง่ายจําใส่ใจ

การอยู่กินพอควรพอประมาณ
คิดนานๆ ก่อนซื้อหรือจะใช้
รู้จักฐานะการเงินของตนไซร้
โปรดจําไว้ทุกคนช่วยประหยัด

๒๖. เพลง ความซื่อสัตย์
ทํานอง หลงเสียงนาง

คําร้อง ศิริณี บุญปถัมภ์

(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
ความซื่อสัตย์ปฏิบัติอย่างเที่ยงตรง
อคติ คดโกง จงหลีกเลี่ยง
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
อีกอย่าใช้เล่ห์กลแบบคนพาล
ลูกเสือไทยรับผิดชอบในหน้าที่
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................

ลูกเสือจงมีใจไม่ลําเอียง
ปฏิบัติเที่ยงธรรมต่อหน้าที่
จงทํางานให้เต็มถูกต้องดี
เป็นคนดี ต้องมีความซื่อสัตย์

๒๗. เพลง ความสามัคคี
ทํานอง หลงเสียงนาง

คําร้อง ศิริณี บุญปถัมภ์

(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
สามัคคีมีความพร้อมเพรียงกัน
เป็นผู้นํา และผู้ตาม กันด้วยดี
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
รวมพลังช่วยเหลืออีกเกื้อกูล
ฟังความคิด ความเห็น กันและกัน
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................

ร่วมสร้างสรรค์ กลมเกลียว สามัคคี
สามัคคีร่วมงานสานสัมพันธ์
ให้เป็นศูนย์รวมใจไม่เดียดฉันท์
ปรับตนนั้น อยู่กันอย่างสันติ

๒๘. เพลง ความสุภาพ
ทํานอง หลงเสียงนาง

(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
ความสุภาพ อ่อนน้อม ไม่ถือตน
ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอํานาจนะ
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
กิริยา วาจา และท่าทาง
เอกลักษณ์ สอดคล้องประเพณี
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................

คําร้อง ศิริณี บุญปถัมภ์

มีเหตุผล รูก้ าลเทศะ
ใช้วาทะ เรียบร้อย มารยาทดี
อีกทั้งวางตัวตนและท่วงที
วัฒนธรรมไทยนี้ล้ําเลอค่า
๑๐๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๒๙. เพลง ความสะอาด
ทํานอง หลงเสียงนาง

คําร้อง ศิริณี บุญปถัมภ์

(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
ความสะอาดต้องปราศความมัวหมอง
อีกสภาพแวดล้อมที่อาศัย
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
ฝึกฝนจิตใจให้เริงรื่น
เจริญตา เจริญใจ ใครพบปะ

ลูกเสือต้องสะอาดทั้งกายใจ
ให้เป็นไปถูกต้องสุขลักษณะ
จิตชุ่มชื่น กิจนิสัยไม่เลยละ
เขาก็จะชื่นชมสมเสือไทย

๓๐. เพลง ความมีวินัย
ทํานอง หลงเสียงนาง

คําร้อง ศิริณี บุญปถัมภ์

(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
มีวินัย นั้นเป็นสิ่งสําคัญ
สร้างวินัย ในตนเองอย่างเคร่งครัด
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
กฎ วินัย ยึดถือไว้ ให้จงดี
ปฏิบัติเต็มใจ ตั้งใจ คนชื่นชม

ควรยึดมั่น มีระเบียบ ปฏิบัติ
ปฏิบัติตามวินัย ต่อสังคม
สิ่งเหล่านี้ จักเชิดชู สง่าสม
ให้เหมาะสมที่เป็นลูกเสือไทย

๓๑. เพลง ความมีน้ําใจ
ทํานอง หลงเสียงนาง

คําร้อง ศิริณี บุญปถัมภ์

(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
มีน้ําใจ คือไม่เห็นแก่ตัว
ลูกเสือจงเห็นอก และเห็นใจ
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................
ช่วยเหลือ เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน
ลูกเสือคุณธรรม เป็นคนดี
(สร้อย) หล่า ลา ลา ลา ...............................

อย่าขุ่นมัว ใจคิดเอาแต่ได้
รู้คุณค่าใน เพือ่ นมนุษย์ให้จงดี
อีกแบ่งปัน เอื้ออาทร มีไมตรี
ทุกคนมีน้ําใจ ใสสะอาด

บทสรุป
จะเห็นว่าบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมนั้น นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องนั้นให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ครูจึงควรจัดการเรียนรู้คุณธรรมไปบูรณาการได้ทุกกลุ่ม
สาระวิชา เมื่อผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว การจัดการเรียนรู้ในเรื่องสาระต่างๆ ก็จะตามมา จนพัฒนา
ผู้เรียนจากการเป็น คนดี สู่ ความเป็นคนเก่ง สามารถนําองค์ความรู้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข จนกลายเป็นสังคมคุณธรรมนําความรู้เกิดผลดีต่อตัวเราทุก ๆ คนนั้นเอง
๑๐๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

การละเล่นของไทย

๑๐๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

การละเล่นของไทย
การละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้นเป็นการละเล่นที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น
ที่สืบสานเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีการละเล่นที่แปลกใหม่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาแทนที่ เกรงว่าการละเล่นพื้นบ้านของไทย จะสูญหายไป เราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้อยู่คู่
ชาติไทย การละเล่นพื้นบ้านมีมากมาย

ขาโถกเถก

อุปกรณ์ ขาโถกเถก
๑. ไม้ไผ่ลําต้ นตรงและแข็งแรง จํานวน ๒ ต้น (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ - ๒ นิ้ว สูงตามความ
เหมาะสมของผู้เล่น ควรสูง ๑ เมตรขึ้นไป)
๒. ท่อนไม้จํานวน ๒ ท่อน (ขนาดเล็ก)
๓. เชือก ๒ เส้น
วิธีทํา
นําไม้ไผ่มาเจาะรู ให้รูไม้ไผ่มีขนาดพอให้ท่อนไม้ขนาดเล็กที่เตรียมไว้ สอดเข้าไปในตําแหน่งข้อไม้ไผ่
ข้อที่ ๒ โดยนับจากพื้นขึ้นมา (ถ้าเด็กเล็กอาจใช้ข้อที่ ๑) แล้วนําท่อนไม้ขนาดเล็กมาทําเป็นลิ่มสอดเข้าไปในรู
เสร็จแล้วนําเชือกมาผูกท่อนไม้กับลําต้นของไม้ไผ่ให้แน่น เพื่อเวลาที่ใช้เท้าเหยียบ จะได้ไม่เกิดอันตรายและ
ป้องกันการหลุดของท่อนไม้
ถึงเส้นชัย ชนะแล้วครับ

ผู้เล่น
เล่นได้ทั้งชาย-หญิง ไม่จํากัดจํานวน
๑๐๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

สถานที่
ควรเป็นบริเวณกว้าง
กติกา
ผู้ใดสามารถเดินเข้าเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
วิธีเล่น
๑. กรรมการให้ผู้แข่งขันเข้าประจําที่เตรียมพร้อมที่จะฟังสัญญาณ
๒. กรรมการเป่านกหวีดให้สัญญาณการแข่งขัน ผูแ้ ข่งขันขึ้นเหยียบที่พักเท้าแล้วรีบเดินไปข้างหน้า
ทางเส้นชัย
๓. ผู้เข้าแข่งขันคนใดถ้าหากล้มหรือหล่นจากที่เหยียบลงพื้น สามารถเริ่มต้นขึ้นเดินใหม่ได้

๑๑๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ปิดตาตีหม้อ

อุปกรณ์ ปิดตาตีหม้อ
๑. หม้อดิน ๑ ใบหรือเท่าจํานวนคน (หรืออาจใช้อุปกรณ์อื่นแทนได้ เช่น ปี๊บ ถัง กระป๋อง ฯ)
๒. ไม้ตี ๑ อันต่อคน
ไชโย ชนะแล้ว
๓. ผ้าปิดตา ตามจํานวนคน (อย่าให้บางนัก)
ผู้เล่น
เล่นได้ทั้งชาย-หญิง ไม่จํากัดจํานวน
สถานที่
บริเวณกว้าง เช่นลานกีฬา ลานบ้าน ลานวัด
กติกา
ใครตีหม้อถูกก่อนเป็นผู้ชนะ
วิธีเล่น
๑. ให้กรรมการวางหม้อเรียงกันตามจํานวนผู้เล่น เว้นระยะห่างกันพอสมควร
๒. กําหนดความห่างของหม้อกับผู้เล่นพอสมควร
๓. ให้ผแู้ ข่งขันถือไม้คนละ ๑ อัน ปิดตาไม่ให้มองเห็น
๔. จับผู้เล่นหมุนตัวสัก ๑ - ๒ รอบ แล้วจับตัวผู้เล่นให้หันตรงไปยังจุดที่วางหม้อไว้
๕. เมื่อให้สญ
ั ญาณนกหวีดเริ่มแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเริ่มเดิน ไปจนคิดว่าถึงแล้วก็เริ่มลงมือตี ถ้าใคร
ตีถูกก่อนเป็นผู้ชนะ

๑๑๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ขี่ม้าก้านกล้วย

อุปกรณ์ ขี่ม้าก้านกล้วย
ก้านกล้วยขนาดพอเหมาะ ๑ ก้าน (ตัดใบออกเหลือแต่ส่วนปลายไว้ทําหางม้า)

วิธีทํา
๑. ก้านกล้วย ตัดใบออกเหลือแต่ส่วนปลายไว้ทําหางม้า
๒. แล้ววัดส่วนทางโคนไปหาปลายก้านประมาณ ๓-๕ นิ้ว ต่อจากนั้นใช้มีดเฉือนเข้าไปประมาณ ๑
เซนติเมตร เพื่อใช้ทําเป็นหูม้า
๓. หักส่วนโคนของก้านกล้วยที่บากเอาไว้ทั้งสองด้านลง ก็จะกลายเป็นส่วนหัวม้า แล้วนําไม้เสียบ
ลูกชิ้น หรือก้านทางมะพร้าว (แบบที่ใช้ทําไม้กวาด) เสียบเข้าตรงไปหัวม้ากับลําตัวม้า เพื่อป้องกันไม่ให้หัวม้า
หลุดนั่นเอง
๔. นําเชือกมาผูกตรงลําตัวหัวม้า ใกล้กับบริเวณคอม้า แล้วนําไปผูกติดกับหางม้า

ผู้เล่น
ได้ทั้ง ชาย-หญิง ไม่จํากัดจํานวน
สถานทีเ่ ล่น
บริเวณทั่วไป
๑๑๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

กติกา
ผู้เข้าแข่งขันขีม่ ้า ควบม้าไปจนถึงเส้นชัยก่อน เป็นผู้ชนะ
วิธีเล่น
๑. กรรมการให้ผู้แข่งขันยืนคร่อมม้าก้านกล้วยของแต่ละคน โดยใช้มือข้างหนึ่งถือก้านมะพร้าวหรือ
ก้านมะยมหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามสภาพ ไว้เป็นแส้ เพื่อหวดม้าให้วิ่ง
๒. ผู้แข่งขันเข้าประจําที่พร้อมแล้ว กรรมการให้สญ
ั ญาณนกหวีดเริ่มแข่งขันได้
๓. ผู้ใดควบม้าเข้าถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

เราชนะเธอแน่ ๆ

ไม่แน่นะ เส้นชัยอีกไกล

๑๑๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

เดินกะลา

อุปกรณ์ เดินกะลา
๑. กะลามะพร้าว ๒ ใบ (เป็นกะลามะพร้าวที่มีรู)
๒. เชือกยาว ๑.๕ - ๒ เมตร หรือให้เหมาะสมกับผู้เล่นหรือผู้แข่งขัน
วิธีทํา
นํากะลามะพร้าว ๒ ใบ มาร้อยด้วยเชือก โดยนําปลายเชือกสอดเข้าไปในรูกะลาทั้ง ๒ ใบ แล้วผูก
ปลายเชือกให้เป็นปมทั้งสองข้าง ป้องกันไม่ให้เชือกหลุดออกจากกะลา
ผู้เล่น
เล่นได้ทั้ง ชาย-หญิง ไม่จํากัดจํานวน
สถานทีเ่ ล่น
บริเวณกว้าง

กติกา
ใครสามารถเดินไปถึงเส้นชัยก่อน เป็นผู้ชนะ
วิธีเล่น
๑. กรรมการให้ผู้แข่งขันยืนบนกะลา ให้ใช้หัวแม่เท้ากับนิ้วชี้หนีบเชือกที่ก้นกะลาไว้ทั้งสองข้าง แล้ว
เอามือดึงเชือกให้ตงึ ไว้ ยืนในแนวเดียวกัน
๒. เมื่อกรรมการให้สญ
ั ญาณเป่านกหวีด ผู้แข่งขันรีบเดินไปยังจุดเส้นชัย หากหากใครหกล้มหรือเท้า
หลุดจากกะลา ให้รีบเริ่มทําใหม่และเดินต่อไป
๓. ใครไปถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
๑๑๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ถึงเส้นชัยก่อนใคร
เลย แต่เหนื่อยจัง
เลยมีกําลังใจเพราะ
เพื่อน ๆ ช่วยเชียร์

๑๑๕
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

ปืนก้านกล้วย
อุปกรณ์ ปืนก้านกล้วย
๑. ก้านกล้วย ๑ ใบ
๒. มีด ๑ เล่ม
วิธีทํา
๑. ใช้เฉพาะส่วนโคน เพราะใหญ่ดี แล้วตัดส่วนโคนของก้านกล้วย ประมาณ ๓๐ - ๔๐ เซ็นติเมตร
๒. ให้ใช้มีดนัน้ เฉือนย้อนก้านกล้วยกลับเข้ามาทีละอัน สัก ๔ - ๖ อัน เว้นระยะแต่ละอันอย่าให้ชิด
กันมากนัก ใช้วิธีบากเข้าไปในแนวเฉียง ๆ
๓. เสร็จแล้วให้ดึงเปลือกก้านกล้วยที่เฉือนแล้วให้ตั้งขึ้นมา
ผู้เล่น
ได้ทั้งชาย-หญิง ไม่จํากัดจํานวน
สถานที่
สามารถใช้สถานที่กว้างหรือแคบก็เล่นได้ทุกสถานที่
กติกา
ไม่มี เล่นเพื่อความสนุกมากกว่า แล้วแต่ผู้เล่นจะตกลงกัน เช่น แอบต้นไม้ ใครโผล่มาให้เห็นก็ถูกยิง
แล้วทําเป็นตาย หรือเล่นสนุก ๆ
วิธีเล่น
๑. อาจจะเล่นลักษณะซ่อนแอบกันก็ได้ เป็นข้าศึก ศัตรู หรือผู้ร้ายกับตํารวจ ยิงต่อสู้กัน
๒. เมื่อจะยิงใช้มือปาดก้านกล้วยที่ตั้งขึ้นเอาไว้ ทําอย่างเร็ว จะมีเสียงรัวดังขึ้นเหมือนเสียงปืน
ปาดครั้งเดียว หรือกี่ครั้งก็ได้ และจะยิงกีค่ รั้งแล้วแต่ผู้เล่น

ปัง..ปัง..

๑๑๖
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

มอญซ่อนผ้า

อุปกรณ์ มอญซ่อนผ้า
ผ้าจํานวน ๑ ผืน หรือใช้ตุ๊กตาผ้า หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ผู้เล่น
ได้ทั้งชาย - หญิง ไม่จํากัดจํานวน
สถานที่
ควรเป็นที่ร่ม เช่นใต้ต้นไม้ ลานบ้าน สนามหญ้า
กติกา
ใครที่ถูกตีต้องเป็นมอญซ่อนผ้า จะต้องลุกขึ้นแล้วเล่นแทนคนเดิมต่อไป
วิธีเล่นและกติกา
๑. ให้ทุกคนจับไม้สั้นไม้ยาว
๒. เพื่อเสี่ยงทายว่าใครจะเป็นมอญซ่อนผ้าเป็นคนแรก
๓. ทุกคนนั่งล้อมเป็นวงกลม ยกเว้นคนที่เป็นมอญซ่อนผ้าอยู่นอกวง
๔. คนที่ เ ป็ น มอญซ่ อ นผ้ า ถื อ ผ้ า ซ่ อ นไว้ ข้ า งหลั ง เดิ น รอบวงกลมไปเรื่ อ ย ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสนุกสนาน ผู้เล่นจะร้องเพลงมอญซ่อนผ้า พร้อมปรบมือไปด้วยตามจังหวะ เนื้อร้องดังนี้
มอญซ่อนผ้าตุก๊ ตาอยู่ข้างหลัง

ไว้โน่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอ

๕. ขณะที่ผู้เล่นร้องเพลง ตบมือกันเพลิดเพลิน ผู้เป็นมอญซ่อนผ้าจะหาโอกาสวางผ้าไว้ด้านหลังของ
คนที่เผลอ แล้วรีบวิ่งหรือเดินรอบวงไปจนกลับมาถึงที่วางผ้า ถ้าคนนั้นยังไม่รู้ว่าตนเองถูกวางผ้า มอญทีซ่ ่อนผ้า
จะหยิบผ้าตีคนนั้นวิ่งไป
๖. ผู้เล่นคนนั้นจะต้องรีบลุกขึ้นวิ่งหนีไปรอบ ๆ วงเพื่อให้ถูกไล่ตีทัน ถ้าผู้เล่นเป็นมอญวิ่งไล่ตีถูกตัว
ผู้เล่นผู้เล่นคนนั้นได้ทันก่อนครบรอบวง ผูเ้ ล่นคนนั้นก็จะต้องมาเป็นมอญซ่อนผ้าแทน

๑๑๗
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๗. แต่ถ้าผู้เล่นคนนั้นรู้ตัวก่อนว่ามีผ้าอยู่ข้างหลังก็รีบจับผ้าลุกขึ้นวิ่งไล่ตีคนที่เป็นมอญไปรอบ ๆ วง
จนกว่าจะครบรอบ ถ้าในระหว่างนั้นวิ่งไล่ตีได้ถูกจะต้องมาเป็นมอญซ่อนผ้าดังเดิม หากผู้เล่นที่ถูกไล่ตีสามารถ
วิ่งหนีจนครบมานั่งยังที่ว่างนั้นได้ ผู้ที่วิ่งไล่ตี ไม่ทันก็ต้องมาเป็นมอญซ่อนผ้าแทน สลับผลัดเปลี่ยนเล่นแบบนี้
ไปเรื่อย ๆ
พักสักครู่เล่นวิ่งและร้องกันเหนื่อย
แล้ว มากินกันก่อน

๑๑๘
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

วิ่งเปี้ยว

อุปกรณ์ วิ่งเปี้ยว
๑. ผ้า จํานวน ๒ ผืน
๒. หลักหรือต้นไม้ จํานวน ๒ หลัก หรือใช้คนเป็นหลัก หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ผู้เล่น
ทั้งชาย-หญิง จํานวนควร ๔ คนขึ้นไป
สถานทีเ่ ล่น
ลานกว้าง เช่น สนาม หรือบริเวณที่มีต้นไม้และมีที่ว่าง เหมาะเล่นวิ่งเปี้ยว ให้มีระยะห่างกัน
ประมาณ ๕๐ - ๖๐ เมตร
กติกา
ฝ่ายใดถูกไล่ตที ันเป็นฝ่ายแพ้
วิธีเล่น
๑. เมื่อจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการให้แบ่งผู้เล่น เป็น ๒ ฝ่าย แต่ละฝ่ายมีจํานวนคน
เท่ากัน
๒. ให้ผู้เล่นประจําหลักของตนเอง ห้ามล้ําหน้าหลัก
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดจากผู้ตัดสิน คนแรกที่ถือผ้าให้เริ่มวิ่งไปอ้อมหลักของอีกฝ่ายหนึ่ง
ต่อจากนั้นก็วิ่งวกกลับมาที่หลักของตนเองเพื่อส่งผ้าให้คนต่อไปวิ่งต่อเช่นเดิม
๔. ผู้เล่นของแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามวิ่งไล่กวดพร้อมที่จะใช้ผ้าไล่ตีฝ่ายตรงข้ามให้ทนั หากฝ่าย
ไหนไล่ตีได้ทันก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ
สนุกจัง แต่เหนื่อยมาก
จะไปไหนต่อครับ

๑๑๙
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

บทสรุป
การละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้น เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน เราต้องช่วยกันอนุรักษ์และ ส่งเสริม
การละเล่นมีมากมาย เช่น ขาโถกเถก ปิดตาตีหม้อ ขี่ม้าก้านกล้วย เดินกะลา ปืนก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า
วิ่งเปี้ยว เป็นต้น เราต้องรู้จักวิธีเล่น และทําอุปกรณ์สําหรับเล่น

๑๒๐
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

การประดับเครื่องหมาย
ลูกเสือคุณธรรม

๑๒๑
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

การประดับเครื่องหมายลูกเสือคุณธรรม

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือคุณธรรม

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒ นิ้ว ตรงกลางเป็นเทียนส่องสว่าง
มือพระพุทธเจ้าและหน้าเสือ ด้านล่างมีคําว่า “ลูกเสือคุณธรรม” ประดับที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋า

๑๒๒
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

คณะผู้จัดทํา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายนิวัตร นาคะเวช)
ดร.คงศักดิ์ เจริญรักษ์
ผู้อํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะทํางาน
๑. นางวรรณภา พรหมถาวร
๒. นายสมหมาย วีระชิงชัย
๒. นายนพพล เหลาโชติ
๓. นางศิริณี บุญปถัมภ
๔. นางสาวจิราภรณ วงศถิรวัฒน
๕. นางจารุวรรณ พวงวิเศษสุนทร
๖. นายสมบัติ สรวงอนุรักษ
๗. นางสาวสุวนั นา ทับแถม
๘. นางสาวเปลงศรี ปน พล
๙. นางชลธร รวมธรรม
๑๐. นายโอฬาร เกงรักษสตั ว
๑๑. นางรุงฟา แดนนาริน
๑๒. นายคมสรรค สุนนทราช
๑๓. นางสาวกิ่งโพยม บุษบงค
๑๔. นางสาวศศิธร สุวรรณรงค
๑๕. นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ
๑๖. นายเกรียงศักดิ์ สิทธิเสน
๑๗. นายธํารงเกียรติ แจมดวง
๑๘. นายอํานาจ สายฉลาด
๑๙. นางกัลยาณี จัยสิน
๒๐. นางสกาวรัตน์ พยัคฆันตร์
๒๑. นางสาวชลธิกาญจน์ ภูมีศรี

ผู้เชี่ยวชาญสํานักการลูกเสือฯ ประธาน
หัวหน้ากลุ่มฯ ลูกเสือ
รองประธาน
ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย รองประธาน
ผูตรวจการลูกเสือ
คณะทํางาน
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
ผูตรวจการลูกเสือ
คณะทํางาน
ผอ. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
คณะทํางาน
โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ
คณะทํางาน
สํานักการลูกเสือ ฯ
คณะทํางาน
โรงเรียนธัญรัตน
คณะทํางาน
สํานักการลูกเสือ ฯ
คณะทํางาน
โรงเรียนเชียงรากนอย
คณะทํางาน
ลูกเสืออาสาสมัคร
คณะทํางาน
สํานักการลูกเสือ ฯ
คณะทํางาน
โรงเรียนวัดนอยนพคุณ
คณะทํางาน
โรงเรียนวัดสังเวช
คณะทํางาน
สํานักกิจการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักการลูกเสือฯ คณะทํางานและเลขานุการโครงการ
สํานักการลูกเสือ คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการโครงการ
สํานักการลูกเสือฯ คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการโครงการ
สํานักการลูกเสือฯ คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการโครงการ
สํานักการลูกเสือฯ คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการโครงการ
๑๒๓
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

๑๒๔
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม

สมุดทําความดีลูกเสือคุณธรรม
คําชี้แจง
1. ผูกํากับแจก “สมุดทําความดี” ของลูกเสือคุณธรรมหลังการฝกอบรม ใหลูกเสือไป
ปฏิบัติ
กิจกรรมตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
2. ตองมีผูรับรองหลังการปฏิบัติแตละกิจกรรม
3. ผูกํากับลูกเสือกําหนดระยะเวลาในการสงคืนสมุด เพื่อนํามาประเมินกิจกรรม
4. เมื่อปฏิบัติครบจึงจะสามารถขอรับเครื่องหมายลูกเสือคุณธรรม

****************************************************************
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โรงเรียน …………………………………………………………
สังกัด สํานักคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เขตพื้นที่ ...................................
ลูกเสือคุณธรรม

“ ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และซื่อตรงผูมีพระคุณ “
ชื่อ .............................................. นามสกุล ...........................................
ชั้น ................................................
ระหวางวันที่ ................... เดือน ............................ พ.ศ. .........................

4. บําเพ็ญประโยชน บาน โรงเรียน ชุมชน (ทําความสะอาด)
ลําดับที่
รายการปฏิบตั ิ
ว/ด/ป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผูรับรอง

ขอเสนอแนะ ...................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ใหลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้อยางนอย 2 กิจกรรม ภายในเวลา ........ เดือน
1. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ลําดับที่
รายการปฏิบตั ิ
ว/ด/ป
ผูรับรอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ขอเสนอแนะ ...................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

2. กิจกรรมวันพอ วันแม วันครอบครัว วันเกิด ฯลฯ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการปฏิบตั ิ

ว/ด/ป

3. การจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ผูรับรอง

ขอเสนอแนะ ...................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการปฏิบตั ิ

ว/ด/ป

ผูรับรอง

ขอเสนอแนะ ...................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

คณะผู้จัดทํา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายนิวัตร นาคะเวช)
ดร.คงศักดิ์ เจริญรักษ์
ผู้อํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะทํางาน
๑. นางวรรณภา พรหมถาวร
๒. นายสมหมาย วีระชิงชัย
๒. นายนพพล เหลาโชติ
๓. นางศิริณี บุญปถัมภ
๔. นางสาวจิราภรณ วงศถิรวัฒน
๕. นางจารุวรรณ พวงวิเศษสุนทร
๖. นายสมบัติ สรวงอนุรักษ
๗. นางสาวสุวนั นา ทับแถม
๘. นางสาวเปลงศรี ปน พล
๙. นางชลธร รวมธรรม
๑๐. นายโอฬาร เกงรักษสตั ว
๑๑. นางรุงฟา แดนนาริน
๑๒. นายคมสรรค สุนนทราช
๑๓. นางสาวกิ่งโพยม บุษบงค
๑๔. นางสาวศศิธร สุวรรณรงค
๑๕. นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ
๑๖. นายเกรียงศักดิ์ สิทธิเสน
๑๗. นายธํารงเกียรติ แจมดวง
๑๘. นายอํานาจ สายฉลาด
๑๙. นางกัลยาณี จัยสิน
๒๐. นางสกาวรัตน์ พยัคฆันตร์
๒๑. นางสาวชลธิกาญจน์ ภูมีศรี

ผู้เชี่ยวชาญสํานักการลูกเสือฯ ประธาน
หัวหน้ากลุ่มฯ ลูกเสือ
รองประธาน
ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย รองประธาน
ผูตรวจการลูกเสือ
คณะทํางาน
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
ผูตรวจการลูกเสือ
คณะทํางาน
ผอ. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
คณะทํางาน
โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ
คณะทํางาน
สํานักการลูกเสือ ฯ
คณะทํางาน
โรงเรียนธัญรัตน
คณะทํางาน
สํานักการลูกเสือ ฯ
คณะทํางาน
โรงเรียนเชียงรากนอย
คณะทํางาน
ลูกเสืออาสาสมัคร
คณะทํางาน
สํานักการลูกเสือ ฯ
คณะทํางาน
โรงเรียนวัดนอยนพคุณ
คณะทํางาน
โรงเรียนวัดสังเวช
คณะทํางาน
สํานักกิจการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักการลูกเสือฯ คณะทํางานและเลขานุการโครงการ
สํานักการลูกเสือ คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการโครงการ
สํานักการลูกเสือฯ คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการโครงการ
สํานักการลูกเสือฯ คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการโครงการ
สํานักการลูกเสือฯ คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการโครงการ

ส่วนที่ ๑
โครงสร้างหลักสูตร

ส่วนที่ ๒
กิจกรรม / รายวิชาและเนื้อหาสาระ

ส่วนที่ ๓
กิจกรรมเสนอแนะ

ภาคผนวก

วันสําคัญของไทย

คุณธรรม ๘ ประการ

เพลงประกอบการจัดกิจกรรม

การละเลนของไทย

การประดับเครื่องหมาย
ลูกเสือคุณธรรม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์/โทรสาร 02 628 6365

